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Bagian 1. Rangkuman Eksekutif
Pariwisata sering diajukan 1) sebagai strategi untuk mendanai upaya konservasi untuk melindungi
kera besar1 dan habitat mereka, 2) sebagai cara bagi masyarakat lokal untuk berpartisipasi,
dan mendapatkan manfaat dari kegiatan konservasi yang mengatasnamakan kera besar, atau
3) sebagai kegiatan usaha. Beberapa lokasi wisata yang sangat berhasil menunjukkan bahwa
wisata kera besar berbasis konservasi memiliki potensi yang besar, tetapi keberhasilan ini tidak
mungkin dapat direplikasi di semua lokasi. Adanya sejumlah resiko besar yang dapat timbul dari
kegiatan wisata menuntut suatu pendekatan yang sangat hati-hati. Jika wisata kera besar tidak
didasari oleh prinsip-prinsip konservasi yang benar sejak awal, maka ada kemungkinan tujuan
ekonomi akan lebih diutamakan. Akibatnya, kemungkinan besar kenyamanan dan selanjutnya
kelangsungan hidup kera,akan terganggu dan habitat mereka akan rusak. Semua spesies dan
subspesies kera besar diklasifikasikan sebagai terancam (Endangered) atau kritis (Critically
Endangered) dalam Red List (IUCN 2010) untuk Spesies yang Terancam Punah. Oleh sebab itu
penting sekali wisata kera besar harus mematuhi panduan yang tercantum dalam dokumen ini.
Prinsip-prinsip panduan wisata kera besar adalah sebagai berikut:
• Pariwisata bukanlah obat mujarab (panacea) untuk konservasi kera besar atau
mendatangkan penghasilan.
• Pariwisata dapat meningkatkan dukungan jangka panjang terhadap konservasi kera
besar dan habitat mereka.
• Konservasi harus diutamakan—dijadikan sebagai tujuan utama di semua lokasi
wisata kera besar dan wisata dapat dijadikan alat untuk membantu pendanaannya.
• Wisata kera besar dapat dikembangkan hanya bila manfaat konservasi yang
diharapkan, berdasarkan hasil studi dampak, jauh melebihi resiko yang dihadapi.
• Investasi dan kegiatan konservasi yang telah ditingkatkan di lokasi wisata kera
besar harus berkelanjutan.
• Pengelolaan wisata kera besar harus didasarkan pada ilmu pengetahuan yang ada
dan objektif.
• Manfaat dan keuntungan bagi masyarakat di sekitar kawasan habitat kera besar
perlu diperhatikan semaksimal mungkin.
• Laba untuk para mitra dari sektor swasta dan pihak lain yang memperoleh
penghasilan terkait dengan wisata juga penting, namun ini tidak boleh dijadikan
kekuatan pendorong bagi pengembangan atau perluasan wisata kera besar.
• Pengembangan kegiatan wisata harus diarahkan oleh pemahaman yang menyeluruh
tentang potensi dampak yang terjadi; dampak positif dari kegiatan wisata harus
dimaksimalkan; dampak negatif harus dihindari atau, bila tak terelakkan, dipahami
secara lebih baik dan dikurangi.
Keberhasilan atau kegagalan akhir dari wisata kera besar dapat tergantung pada variabel yang
tidak dipahami secara jelas oleh para pembuat kebijakan, yang mendasari keputusan mereka
terutama untuk mendatangkan penghasilan untuk program konservasi yang sedang diupayakan.
Namun, sejumlah faktor biologis, geografis, ekonomi dan global dapat mempengaruhi suatu lokasi
wisata kera besar sehingga menjadi gagal atau tidak berkelanjutan. Hal ini dapat disebabkan,
misalnya, oleh kegagalan pasar wisata di lokasi tertentu untuk memberikan penghasilan yang
memadai untuk menutupi biaya pengembangan dan operasional, atau dapat disebabkan oleh
kegagalan untuk melindungi kera besar dari berbagai dampak negatif yang terkait dengan kegiatan

1 Panduan ini berkaitan dengan kera besar. Kami tidak membahas secara khusus pengembangan wisata
dengan kera yang lebih kecil (owa/gibbon dan siamang) atau primata lainnya. Di seluruh dokumen ini yang
dimaksud dengan ‘kera’ adalah ‘kera besar’, meskipun banyak hal yang dibahas juga sesuai untuk kera yang
lebih kecil.

1

wisata. Masing-masing kegagalan ini memiliki dampak yang serius bagi populasi kera besar. Kera
yang sudah terhabituasi (terbiasa) dengan manusia menghadapi resiko yang lebih besar dari
perburuan liar dan berbagai bentuk konflik lainnya dengan manusia. Mereka harus dilindungi
selamanya meskipun upaya wisata mengalami kegagalan atau terhenti dengan alasan apa pun.
Kegiatan wisata kera besar tidak boleh dikembangkan tanpa melakukan analisis kelayakan yang
sangat penting untuk memastikan kegiatan ini berpotensi untuk berhasil. Perhatian yang serius
harus diberikan pada desain usaha ini, maupun pelaksanaannya dan kapasitas pengelolaannya
secara berkesinambungan untuk menghindari atau meminimalkan dampak negatif wisata terhadap
masyarakat setempat maupun terhadap kera besar. Program pemantauan untuk mengawasi biaya
dan dampak serta manfaatnya penting dilakukan untuk menginformasikan kepada pihak pengelola
tentang cara mengoptimalkan kegiatan wisata untuk manfaat konservasi.
Panduan ini disusun untuk digunakan di lokasi wisata kera besar yang sudah ada maupun di lokasi
yang berpotensi sebagai lokasi wisata kera besar yang ingin meningkatkan kontribusi program
untuk tujuan konservasi dan bukan untuk eksploitasi kera besar. Pada Bagian 2-4 kami merangkum
sejarah dan pelajaran yang didapati selama tiga dasawarsa berlangsungnya wisata kera besar dan
studi dampak terkait. Ini diikuti dengan panduan khusus di Bagian 5 yang disusun berdasarkan
pengalaman dan studi dampak. Di Bagian 8 pembaca disajikan bahan referensi, termasuk literatur
yang bermanfaat dan satu set contoh panduan wisata yang dikutip dari beberapa lokasi wisata
kera besar. Dokumen ini harus dilihat sebagai bagian dari alat penting untuk setiap lokasi yang
sedang melaksanakan ataupun sedang mempertimbangkan untuk melaksanakan wisata kera
besar sebagai bagian dari program konservasi.

Bagian 2. Pengenalan tentang Wisata Kera Besar
2.1

Kelompok Ahli Primata dan SGA

Seksi Kera Besar (SGA) di Kelompok Ahli Primata (PSG) IUCN/SSC merupakan kelompok yang
terdiri dari lebih 100 tenaga ahli yang terlibat dalam penelitian dan konservasi kera besar. SGA
berperan meningkatkan upaya konservasi kera besar berdasarkan informasi ilmiah terbaik yang
ada. SGA berfungsi sebagai forum diskusi dan pertukaran informasi; para anggota kelompok
ini menyusun panduan penelitian dan konservasi, menformulasikan rencana kerja dan memberi
petunjuk tentang perlindungan populasi kera besar di alam liar secara efektif. SGA memberikan
arahan kepada pemerintah berbagai negara tentang strategi konservasi yang efektif berdasarkan
pengetahuan saat ini tentang populasi dan distribusi kera besar dan berbagai tekanan yang
mengancam kelangsungan hidup mereka. Sebagai suatu aspek yang tidak terpisahkan dari peran
ini, SGA memfasilitasi pertukaran informasi penting antara para ahli primatologi dan masyarakat
konservasi profesional.
2.1.1

Link ke panduan lain untuk konservasi kera besar

Dengan memanfaatkan tenaga ahli dari jaringan IUCN, PSG telah menghasilkan serangkaian
panduan bagi para praktisi konservasi, ilmuwan lapangan, pemerintah, donor dan organisasi
pembangunan yang terlibat dalam konservasi kera besar. Semua judul seri ini tersedia untuk
di-download dari website PSG (<www.primate-sg.org/best.practices.htm>). Dokumen lain dalam
seri ini membahas isu-isu yang saling berhubungan dengan wisata. Kami merekomendasikan
agar para pembaca panduan wisata juga membaca panduan lain, karena secara bersama-sama
panduan ini merupakan alat bantu bagi terselenggaranya konservasi dan pengelolaan kera besar
dengan cara yang terbaik. Interaksi khusus antara dokumen-dokumen ini dirangkum di sini dan
akan disorot dalam rekomendasi terkait dalam dokumen ini.
Pemantauan kesehatan dan pengawasan penyakit pada populasi kera besar (Leendertz dkk.
dalam proses publikasi): Pencegahan penularan penyakit merupakan salah satu hal utama yang
mendukung pengelolaan wisata kera dengan baik. Oleh sebab itu, panduan tentang penyakit
dijadikan acuan utama dalam panduan wisata ini sehingga pembaca akan mendapatkan: panduan
untuk mengembangkan program pemantauan kesehatan dan pengawasan; rincian tentang

2

metodologi untuk pengambilan sampel, pengujian dan analisa penyebab kematian; dan daftar
nama dari jaringan kerja global para pakar/ahli dan laboratorium kesehatan yang memperhatikan
kera besar. Panduan ini juga akan memberikan bimbingan secara mendalam bagaimana cara
mencegah penularan penyakit antara manusia dan kera besar, termasuk program kesehatan
karyawan bagi organisasi yang memiliki staf yang bekerja dalam jarak dekat dengan kera besar.
Resiko penyakit bukan saja terpaut dalam konteks wisata, tetapi juga dalam situasi apa saja
dimana manusia dan kera saling berdekatan.
Konflik Manusia–Kera Besar (Hockings dan Humle 2009): Panduan konflik menyediakan kerangka
kerja untuk merancang dan melaksanakan kegiatan mitigasi konflik antara kera besar dan manusia
yang bersaing untuk mendapatkan sumber daya penting berupa makanan (yang alami maupun
hasil budidaya) dan habitat (konversi hutan). Dalam kasus dimana kera besar terhabituasi terhadap
manusia, ada kemungkinan tingkat konflik akan meningkat karena hilangnya rasa takut kera
besar terhadap manusia yang dulunya menjauhkan mereka dari pemukiman dan kebun manusia.
Masyarakat mungkin akan merasa kurang senang karena penghasilan dari kegiatan wisata yang
memperlihatkan kera merusak kebun masuk ke kas pihak pengelola kawasan lindung. Setiap
lokasi yang melaksanakan atau merencanakan habituasi kera besar perlu mengacu pada panduan
konflik ini agar dapat menanggapi situasi yang mungkin timbul dengan cara yang lebih baik.
Survei dan pemantauan populasi kera besar (Kühl dkk. 2008): Setiap lokasi yang
mempertimbangkan pengembangan wisata kera besar akan membutuhkan informasi dasar
tentang populasi kera di lokasi mereka dan perlu melakukan pemantauan populasi secara teratur
pada saat melaksanakan habituasi dan kegiatan wisata selanjutnya.
Mengurangi dampak pembalakan komersil terhadap kera besar (Morgan dan Sanz 2007):
Kemungkinan dibangunnya program wisata kera di kawasan pembalakan lebih kecil dibanding
di kawasan habitat asli. Namun beberapa konsesi kayu yang berupaya mendapatkan sertifikasi
dari Dewan Pengawasan Hutan atau Forest Stewardship Council (FSC) dapat mempertimbangkan
pembangunan ekowisata, dan ada sejumlah populasi kera besar di luar kawasan lindung di
kawasan hutan yang tereksploitasi atau hutan milik pribadi yang dikelola dengan kombinasi
beberapa tujuan termasuk wisata. Oleh sebab itu ada keterkaitan antara wisata dan pembalakan
di lokasi ini. Selain itu, sejumlah rekomendasi dalam panduan pembalakan mungkin relevan dalam
konteks pengembangan wisata tertentu, misalnya bila prasarana wisata memerlukan sedikit
pembalakan secara terbatas.

Gorila dataran rendah Barat, Bai
Hokou, Republik Afrika Tengah.
Foto oleh © Chloe Cipolletta.
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Pelepasliaran/Re-introduksi kera besar (Beck dkk. 2007): Ada banyak lokasi kera besar yang
sedang atau akan melakukan kegiatan pelepasliaran dan, untuk mendapatkan panduan khusus
tentang metode yang digunakan, para pembaca diminta mengacu pada panduan terkait. Pada
saat ini para ahli berpendapat bahwa kegiatan wisata sebaiknya tidak dilakukan dengan kera bekas
peliharaan karena akan terjadi habituasi yang berlebihan yang dapat berakibat gagalnya program
rehabilitasi, adanya resiko cedera, serta terjadinya penularan penyakit dan bahkan kematian pada
manusia maupun kera. Oleh sebab itu, pada dokumen saat ini, kami merekomendasikan supaya
kegiatan wisata tidak dikembangkan lokasi kera bekas peliharaan. Namun, sesuai kenyataan, ada
sejumlah lokasi kera bekas peliharaan yang mengoperasikan kegiatan wisata dan lokasi-lokasi
ini perlu diberitahukan tentang panduan kegiatan wisata (lihat 2.4.1 untuk informasi lebih lanjut).

2.2

Tujuan panduan ini

Wisata kera besar dilaksanakan secara luas dan pada umumnya dipromosikan sebagai sarana
untuk melestarikan kera besar dan habitat mereka. Pengembangan wisata sering direncanakan
oleh lembaga donor, pemerintah daerah di wilayah sebaran kera besar, dan lembaga konservasi
sebagai intervensi prioritas, dengan pandangan untuk meningkatkan penghasilan dan keterlibatan
masyarakat, disamping mempromosikan hutan dan kawasan lindung yang berkelanjutan dan
mandiri secara keuangan serta mendatangkan pembangunan ekonomi bagi suatu kawasan
atau negara. Sejumlah lokasi telah mendapatkan pengalaman dan ‘pelajaran’ yang berguna dari
pelaksanaan wisata kera besar sejak tahun 1970-an (McNeilage 1996; Butynski 2001). Sejak awal,
banyak lokasi wisata kera telah menggunakan tindakan pencegahan dasar untuk meminimalkan
risiko terhadap kera, dan sekarang tindakan ini dibenarkan dengan hasil pengalaman yang
berharga dan penelitian ilmiah. Banyak yang telah didokumentasikan tentang biaya, resiko dan
manfaat wisata kera besar, disertai perdebatan yang jelas tentang dampak secara keseluruhan
(misalnya, Williamson dkk. 2001). Selama bertahun-tahun penelitian dan pemantauan telah
menghasilkan data yang mendukung modifikasi rancangan dan pengelolaan program wisata kera
untuk meminimalkan dampak negatif (Butynski 1998; Butynski dan Kalina 1998; Homsy 1999;
Litchfield 1997, 2007).
Dokumen ini bertujuan menginformasikan kepada kelompok sasaran (lihat penjelasan di bawah)
tentang panduan standar dalam desain dan pelaksanaan wisata kera terkini sebagai cara

Melihat gorila gunung di Rwanda. Foto oleh © José Kalpers.
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meningkatkan upaya konservasi kera besar dan melestarikan habitat mereka di hutan. Panduan
ini juga akan:
• menegaskan resiko yang ditimbulkan oleh wisata kera besar;
• memperkuat pesan bahwa wisata kera besar bukan obat mujarab (panacea) yang
berlaku untuk semua lokasi; dan
• menyimpulkan bila kegiatan wisata tidak terfokus pada konservasi dan mekanisme
pengawasan terkait sesuai rekomendasi dokumen ini tidak dapat dijalankan secara
berkelanjutan, maka wisata kera besar sebaiknya tidak dipertimbangkan dan dicari
cara alternatif lain untuk mendatangkan penghasilan dan dukungan politik terhadap
upaya konservasi dan perlindungan.

2.3

Kelompok sasaran

Kelompok sasaran utama dari panduan ini adalah para praktisi yang merancang dan melaksanakan
kegiatan wisata kera besar di lapangan dan juga para pembuat kebijakan dalam lembaga para
praktisi ini. Panduan ini juga membantu para “pengguna” wisata kera besar sebagai usaha di sektor
swasta untuk menyajikan informasi yang lebih baik kepada pelanggan mereka. Para penggiat
dan peneliti dalam bidang konservasi yang mungkin tidak melaksanakan kegiatan wisata secara
langsung, akan tetapi proyek lapangan mereka melibatkan manusia yang berdekatan dengan kera
besar atau melaksanakan kegiatan di habitat kera besar juga berkemungkinan untuk mendapatkan
manfaat dari pelajaran yang didapati dari rekomendasi analisa dan pencegahan dampak ini.
Kelompok sasaran utama—para praktisi dan pembuat kebijakan:
Panduan ini dapat dimanfaatkan oleh para praktisi wisata kera besar yang pada saat ini sedang
melaksanakan atau merancang kegiatan wisata sebagai alat untuk mendukung konservasi kera
besar serta perpanjangan tangan (pelaksana) dari berbagai jenis organisasi sebagai berikut:
• otoritas pengelola kawasan lindung di negara-negara dalam wilayah sebaran kera
besar;
• lembaga konservasi dan proyek lapangan lembaga tersebut;
• organisasi non-pemerintah nasional dan internasional di negara-negara dalam
wilayah sebaran kera besar; dan
• para peneliti yang mungkin melaksanakan wisata kera besar disamping kegiatan
penelitian utama.
Para pembuat kebijakan yang kami harap akan dipengaruhi oleh panduan ini mencakup semua
pihak yang bertanggung jawab untuk menyusun atau menyetujui kebijakan yang berkaitan dengan
wisata dalam berbagai jenis organisasi sebagai berikut:
• kementrian atau departemen pemerintah negara-negara dalam wilayah sebaran
kera besar;
• otoritas pengelola kawasan lindung di negara-negara dalam wilayah sebaran kera
besar;
• lembaga konservasi yang aktif di negara-negara dalam wilayah sebaran kera besar;
dan
• donor (yayasan, bi-lateral dan multi-lateral) yang mendanai atau mungkin
mempertimbangkan untuk mendanai program yang melibatkan wisata kera besar di
negara-negara dalam wilayah sebaran kera besar.
Kelompok sasaran tambahan—para pengguna dan mitra:
Para ‘pengguna’ wisata kera besar mencakup puluhan ribu wisatawan yang berkunjung ke berbagai
lokasi setiap tahunnya, para tenaga ahli industri wisata dan assosiasi biro perjalanan. Walaupun
tidak semua wisatawan yang dapat terjangkau oleh panduan ini (dan hal itu membutuhkan
bentuk produk yang berbeda) kami telah menulis dokumen ini dengan tujuan untuk meningkatkan
pemahaman di kalangan ‘pengguna’ kegiatan wisata di tingkat yang lebih tinggi, termasuk industri
wisata dan assosiasi biro perjalanan. Dengan meningkatnya pemahaman para ahli industri wisata
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tentang resiko yang menimpa kera besar dan cara-cara untuk mengurangi dampak negatif,
diharapkan para pengunjung di lokasi wisata kera besar akan lebih siap dan bersedia mengikuti
peraturan yang berlaku. Kami menganjurkan pembuatan bahan penerangan ringkas terbaru
untuk para wisatwan, baik di masing-masing lokasi seperti yang telah dilakukan untuk gorila
(IGCP 2004; WCS Field Veterinary Program 2008; BRD 2009), simpanse (JGI-Uganda 2006) dan
orangutan (Ancrenaz 2006) maupun untuk kelompok taksonomi dan wilayah geografis yang lebih
luas (Litchfield 1997). Kami akan mempromosikan penyebaran bahan penerangan ringkas dan
panduan kepada para pemangku kepentingan (stakeholder) wisata dan pengelola pemondokan
baik di sektor swasta maupun usaha wisata yang dikelola masyarakat. Beberapa rekomendasi ini
dapat diadaptasi untuk konteks yang lebih luas yang melibatkan masyarakat lokal yang tinggal di
dalam atau sekitar kawasan habitat kera besar.
Informasi dalam dokumen ini juga berguna sebagai panduan untuk kegiatan sejumlah mitra lainnya
yang bekerja dengan kera besar, seperti para peneliti. Para peneliti kera besar sebenarnya adalah
pengunjung jangka panjang dengan potensi dampak negatif yang sama, atau lebih tinggi pada
kera besar dibanding pengunjung lainnya sebagai akibat dari habituasi dan kehadiran dalam
jarak dekat untuk waktu yang lebih lama. Oleh sebab itu, banyak diantara rekomendasi panduan
wisata dapat dan perlu diberlakukan atau disesuaikan untuk stasiun penelitian. Sejumlah
rekomendasi dalam dokumen ini telah diuji coba dalam konteks penelitian dan, dalam beberapa
kasus, pengunjung untuk jangka waktu yang lebih panjang mampu menerapkan pengawasan
(seperti karantina) yang bahkan lebih protektif untuk kera liar daripada yang mungkin didapatkan
dari wisatawan. Panduan ini juga berguna untuk para peneliti yang mempelajari dampak wisata
dan diharapkan mampu memperluas lingkup pengkajian dampak sehingga dapat memberikan
panduan lebih jauh bagi pengelolaan wisata kera.

2.4

Skenario wisata kera besar yang dibahas dalam dokumen ini

2.4.1

Lokasi liar vs. lokasi bekas peliharaan

Dokumen ini dimaksudkan untuk lokasi yang melaksanakan atau mempertimbangkan kegiatan
wisata dengan kera besar liar di habitat kera besar yang alami. Dokumen ini tidak dimaksudkan
untuk menangani kera bekas peliharaan. Namun, karena meningkatnya jumlah bayi kera besar di
pusat penyelamatan dan pusat rehabilitasi (banyak diantaranya sedang disiapkan untuk proses
re-introduksi/pelepasliaran), sejumlah lokasi sebenarnya kurang sesuai untuk masuk dalam
kategori liar vs. peliharaan. Keadaannya menjadi semakin rumit karena beberapa diantara lokasi ini

Pemandangan hutan Cekungan
Kongo dari udara. Foto oleh
© Liz Williamson.
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mengizinkan para pengunjung untuk mengunjungi kera bekas peliharaan. Agar tidak menimbulkan kebingungan, kategori lokasi
diperlihatkan di bawah ini dan dikaji sesuai rekomendasi dalam dokumen ini.
Tipe populasi kera besar yang dikunjungi di sebuah
lokasi
Kera besar liar – tidak ada bekas-peliharaan

Catatan

Ini adalah fokus utama pembahasan dalam dokumen ini
•

Kera liar dengan kera besar bekas peliharaan
yang diselamatkan dari perburuan dan kemudian
dilepasliarkan atau ditranslokasi setelah melalui masa
singkat dalam peliharaan (satu kali atau kasus yang
sangat jarang).
Bekas-peliharaan yang telah direhabilitasi sepenuhnya
hidup menyebar bersama dengan kera liar di habitat
alami:
• Tidak diberi pakan
• Tidak ada kontak dengan bekas peliharaan yang
diberi pakan.

•
•

•
•

Bekas-peliharaan – hidup bebas tanpa tumpang tindih
wilayah atau kontak dengan kera besar liar pada saat ini.
• tidak diberi pakan

•

•

•
Bekas-peliharaan diberi makan jauh dari wisatawan
Hidup bebas
• Diberi pakan, tetapi tidak sebagai bagian dari
kunjungan wisatawan.
• Wisata jauh dari panggung atau areal pemberian
pakan

•

•
•
•
•

Bekas peliharaan diberi pakan di panggung dihadapan
wisatawan:
• Hidup bebas
• Diberi pakan saat kunjungan wisatawan
• Wisata di stasiun atau panggung tempat pemberian
pakan

Lokasi suaka yang dipagar sepenuhnya
• Tidak ada kemungkinan kontak dengan kera liar

•
•

Habituasi berlebihan terhadap manusia adalah resiko yang meningkat
sesuai lamanya waktu dalam pemeliharaan dan berakibat meningkatnya
potensi kontak antara manusia dan kera saat kunjungan wisatawan,
dengan resiko terkait berupa penularan penyakit, luka-luka atau
kematian.
Rekomendasi panduan wisata ‘Kera Liar’ berlaku, seperti yang dijelaskan
dalam dokumen ini.
Kehadiran bekas-peliharaan dengan kemungkinan habituasi berlebihan
meningkatkan resiko kontak antara manusia dan kera selama kunjungan
wisatawan, dengan resiko terkait berupa penularan penyakit, luka-luka
atau kematian. Penyakit yang tertular melalui kontak seperti ini dapat
dengan mudah menyebar ke kera liar.
Rekomendasi panduan wisata ‘Kera Liar’ berlaku, seperti yang dijelaskan
dalam dokumen ini.
Kelompok tenaga ahli lain merekomendasikan supaya bekas peliharaan
tidak digunakan untuk wisata*. Namun, bila wisata dilaksanakan dengan
kera bekas peliharaan , panduan wisata kera liar seperti yang digariskan
dalam dokumen ini harus dipatuhi.
Kehadiran bekas-peliharaan dengan kemungkinan habituasi berlebihan
meningkatkan resiko kontak antara manusia dan kera selama kunjungan
wisatawan, dengan resiko terkait berupa penularan penyakit, luka-luka
atau kematian.
Penyesuaian dalam pola sebaran dapat berakibat di beberapa lokasi
terjadinya tumpang tindih wilayah sebaran dengan populasi liar di masa
depan dan penyakit apa saja yang tertular melalui kontak wisatawan
dengan bekas peliharaan dapat menimbulkan resiko bagi kera liar.
Kehadiran bekas-peliharaan dengan kemungkinan habituasi berlebihan
meningkatkan resiko kontak antara manusia dan kera selama kunjungan
wisatawan, dengan resiko terkait berupa penularan penyakit, luka-luka
atau kematian.
Kera yang selalu mengasosiasikan manusia dengan pakan, lebih
cenderung melakukan kontak dengan manusia untuk mencari makan
atau memeriksa tas mereka untuk mendapatkan pakan dan hal ini akan
meningkatkan resiko penularan penyakit atau cedera.
Di beberapa lokasi, ada kemungkinan tumpang tindih dengan kera liar.
Rekomendasi panduan wisata ‘Kera Liar’ berlaku, seperti dijelaskan
dalam dokumen ini.
Tidak sesuai dengan maksud dokumen ini, terutama karena satwa diberi
pakan, yang jelas bertentangan dengan rekomendasi dalam dokumen ini.
Lokasi-lokasi ini memiliki faktor resiko yang berbeda berkaitan dengan
penularan penyakit dan cedera di tempat pemberian pakan disebabkan
oleh pakan yang menarik manusia dan kera dalam jarak dekat.
Di beberapa lokasi, ada kemungkinan terjadinya tumpang tindih dengan
kera liar.
Meskipun pendapat para ahli merekomendasikan agar kegiatan wisata
tidak dilaksanakan dengan bekas peliharaan (lihat catatan kaki 2), bila
kegiatan wisata sedang dijalankan, rekomendasi dalam dokumen ini
dapat dijadikan acuan yang berguna untuk mengurangi resiko di lokasi
ini.

• Tidak dibahas dalam dokumen ini

* Pan African Sanctuaries Alliance (PASA) tidak mendukung kegiatan wisata dengan kera besar bekas pemeliharaan karena membawa resiko yang
lebih besar bagi wisatawan dan staf lapangan (Carlsen dkk. 2006). Selain itu, sebuah lokakarya yang disponsori IUCN telah merekomendasikan dengan suara bulat agar kegiatan wisata dengan orangutan rehabilitan yang memenuhi syarat untuk kembali ke hutan atau yang telah kembali ke hutan
tidak dibenarkan (Rosen dan Byers 2002). Rekomendasi ini telah kami terima sebagai panduan.
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2.5

Pengantar ke wisata kera besar

Wisata sering dipromosikan sebagai alat untuk melestarikan kera dan habitat mereka sebagai
sumber penghasilan untuk mendanai upaya konservasi, di saat yang sama juga memberikan
kesempatan untuk upaya pendidikan, dan mendukung pembangunan sosial dan ekonomi.
Wisatawan semakin menyenangi kegiatan petualangan yang melibatkan perjalanan ke kawasan
satwa liar internasional yang jauh dimana mereka dapat melihat spesies yang terancam di habitat
alami mereka ketimbang di tempat pemeliharaan, dan banyak pihak yang tertarik pada kegiatan
yang dipasarkan sebagai ekowisata atau wisata berkelanjutan. Kera besar menempati urutan atas
dalam daftar satwa yang ingin dilihat orang banyak, dan mereka melakukan perjalanan jauh untuk
mengunjungi satwa di alam liar. Saat ini, ada sejumlah lokasi di mana orang dapat melihat simpanse
(Pan troglodytes), gorila barat (Gorilla gorilla), gorila timur (Gorilla beringei), orangutan kalimantan
(Pongo pygmaeus) dan orangutan sumatera (Pongo abelii). Beberapa lokasi bonobo (Pan paniscus)
sedang dalam tahap awal pengembangan wisata. Banyak program wisata melibatkan habituasi
yang mengizinkan para wisatawan untuk mendekat sampai jarak pandang 7–20 meter, yang tidak
mungkin dilakukan dengan kera yang tidak terhabituasi. Namun, ini bukan satu-satunya model
yang ada untuk wisata, karena ada lokasi yang menawarkan berjalan kaki melalui habitat alami pada
saat mana kera liar dapat dilihat, melihat kera dari panggung (platform) atau dalam ruang/posisi
yang tersembunyi/terlindung di kawasan hutan yang terbuka (misalnya ‘bais’ di Afrika Tengah),
atau mencari orangutan liar yang tidak terhabituasi dengan perahu (misalnya Kinabatangan di
Sabah) atau dengan kendaraan (misalnya, kawasan hutan suaka di Sabah).
Banyak wisatawan akan merasa puas dengan melihat satu kelompok kera besar saja dan
mungkin mereka memilih untuk mengunjungi satu spesies atau subspesies tertentu berdasarkan
popularitas spesies tersebut atau liputan media (misalnya, gorila gunung ‘Dian Fossey’), yang
berakibat terjadinya persaingan di pasar. Namun, ada wisatawan lain yang merasa tertarik untuk
mengunjungi sejumlah lokasi yang berbeda dan sebenarnya pada saat ini sedang dipromosikan
gagasan ‘daftar-hidup’ (‘life-list’) untuk pengamatan primata seperti yang sudah biasa dilakukan
untuk para pengamat burung (Mittermeier dkk. 2010). Ide ini dapat diterapkan bukan pada spesies
saja tetapi juga pada subspesies dan bahkan untuk populasi yang berbeda dari tiap subspesies,
seperti yang disarankan dalam rencana wisata untuk kawasan Virunga Massif (Mehta dan GuchuKatee 2005).
2.5.1

Dapatkah wisata kera besar disebut ‘wisata berkelanjutan’ atau ‘ekowisata’?

Banyak lokasi wisata kera besar ingin dipasarkan sebagai tujuan ‘ekowisata’ atau tujuan ‘wisata
berkelanjutan’. Namun, ada perdebatan apakah istilah ini dapat digunakan untuk wisata kera besar.
Definisi istilah wisata sudah cukup akurat walaupun ada sedikit perbedaan pada keterangannya:
• Perjalanan dengan dampak minimal ke kawasan alam yang relatif-utuh dengan
tujuan nyata untuk mengamati secara langsung kawasan ini dan satwa liar yang
berada di dalamnya (Boo 1990).
• Perjalanan bertanggung jawab ke kawasan alam yang melestarikan lingkungan dan
meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat (TIES 2005).
Pada prinsipnya, proyek wisata kera besar harus berupaya mencapai kriteria yang ditetapkan
pada definisi ekowisata, dan juga berlangsung secara berkelanjutan. Namun, dalam prakteknya
hal tersebut tidak selalu demikian. Ada kecenderungan umum untuk mengacu pada wisata kera
besar sebagai ‘ekowisata’, terutama oleh pihak industri wisata dan sektor swasta dan pihak lain
yang berupaya memasarkan kegiatan atau lokasi tujuan tersebut kepada para wisatawan yang
membuat pilihan berdasarkan keinginan mereka untuk menjadi ‘ekowisatawan’. Namun, menurut
Caldecott (pers. comm.) wisata kera besar masih belum memenuhi persyaratan ekowisata karena
masih belum terbukti bahwa para kera dan habitat mereka tidak terganggu.
Menurut Epler Wood (1996) ekowisata perlu: 1) menghindari terjadinya kerusakan pada integritas
atau sifat dari lingkungan alam atau budaya yang dikunjungi; 2) mendidik pengunjung tentang
pentingnya konservasi; 3) mendatangkan penghasilan untuk mendanai upaya konservasi
kawasan alam dan pengelolaan kawasan yang dilindungi; dan 4) membawa manfaat ekonomi
bagi masyarakat lokal di kawasan tersebut. Sebagian besar proyek wisata tidak dapat memenuhi
ke-empat kriteria ini. Kegiatan wisata melibatkan resiko pada kera dan kriteria ‘dampak minimal’
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mungkin tidak dapat terpenuhi (Boo 1990). Meskipun ada peraturan untuk meminimalkan resiko,
dengan meningkatnya jumlah wisatawan, penerapan peraturan akan semakin sulit.
“Makin banyak pengunjung yang berlaku seperti wisatawan dan bukan seperti
ekowisatawan dan pada akhirnya merusak apa yang mereka kunjungi” (Russon, Susilo
dan Russell 2004)
Oleh karena wisata kera besar bukan tanpa resiko bagi kera yang dikunjungi, istilah ‘wisata
berkelanjutan’ mungkin lebih tepat untuk digunakan. Namun, jika ada perhatian yang memadai
untuk meminimalkan risiko, dan jika pengembangan wisata kera besar yang mandiri dapat
berkontribusi pada pengembangan kegiatan konservasi terkait lainnya dan program mitigasi resiko,
sesuai rekomendasi dokumen ini (yaitu pemantauan penyakit, program kesehatan karyawan ,
penegakan hukum yang lebih baik, dan peningkatan pemantauan terhadap kera), maka hal ini
akan membawa manfaat yang positif bagi upaya konservasi kera besar.
Selain resiko, juga ada masalah keuangan. Kera besar bertahan hidup di beberapa kawasan habitat
hutan yang rentan dan diperlukan biaya yang sangat besar untuk mendanai program pengelolaan
untuk melindungi kera ini. Bila kegiatan wisata dapat menghasilkan sumber daya keuangan yang
memadai untuk memenuhi kebutuhan operasional upaya konservasi, ini merupakan salah satu
cara yang langka untuk mendanai upaya perlindungan populasi ini secara berkelanjutan.
“Kera besar sangat membutuhkan mitra, meskipun tujuan mitra tersebut adalah untuk
mendapatkan uang” (Wrangham 2001)
Namun, keberlanjutan finansial tidak mungkin terjadi untuk semua kasus. Biaya pembangunan awal
dan keperluan prasarana dan jasa terkait dapat menjadi sangat mahal, terutama di kawasan hutan
yang letaknya jauh dan tidak memiliki prasarana (Blom 2001). Selain itu, pasar wisata mungkin
tidak cukup kuat untuk menyediakan penghasilan yang memadai kepada lokasi-lokasi wisata
kera besar baru yang jumlahnya semakin bertambah. Keberlanjutan finansial dan kelangsungan
program secara menyeluruh perlu dipertimbangkan sebelum kegiatan wisata dimulai.
Dengan adanya wisata kera besar, konservasi kera dan habitat mereka harus menjadi lebih baik.
Hal ini dapat dicapai hanya jika wisata mendukung kegiatan konservasi di kawasan habitat dan
menstimulasi dukungan terhadap konservasi melalui perubahan dalam bidang politik atau melalui
perilaku konsumen, atau melalui pemberian manfaat bagi masyarakat lokal yang seimbang
dengan peluang yang hilang yang disebabkan
oleh ekstraksi sumber daya alam atau konversi
habitat (Singleton dan Aprianto 2001). Program
monitoring yang mengkaji pelaksanaan dan
dampak program wisata dapat memperlihatkan
apakah tujuan ini sedang dicapai.
Panduan ini disusun untuk memberikan
peluang bagi lokasi wisata kera besar untuk
dapat mengembangkan dan meningkatkan
program mereka sesuai dengan panduan ini.
Panduan ini juga berguna untuk pelatihan dan
penyadartahuan tentang cara menghindari
atau meminimalkan dampak negatif. Nantinya,
kepatuhan terhadap panduan Wisata Kera Besar
dari IUCN ini dapat menjadi simbol kehormatan
yang bermanfaat bagi setiap lokasi untuk tujuan
pemasaran atau dapat juga digunakan sebagai
acuan oleh otoritas bidang sertifikasi wisata saat
melakukan evaluasi lokasi wisata kera besar.
Untuk kesimpulannya, kami akan menggunakan
istilah ‘wisata kera besar’; dan bukan ‘ekowisata’.

Gorila dataran rendah Timur yang masih muda, Taman Nasional Kahuzi-Biega, DRC.
Foto oleh © John Martin/CI.
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Bagian 3. Pengalaman Global dengan Wisata Kera Besar
3.1

Sejarah wisata kera besar

Kegiatan wisata telah dikembangkan di sejumlah lokasi wisata kera besar di seluruh dunia.
Melalui periode yang berbeda dalam sejarah wisata kera besar dan dengan cara yang berbeda,
pengalaman dari waktu sebelumnya dalam pengembangan dan pengelolaan wisata memberikan
pelajaran untuk meningkatkan wisata dan tercapainya tujuan konservasi di masa depan.
Gorila Timur: Wisata gorila gunung termasuk diantara pengalaman satwa liar yang paling terkenal
di dunia. Gorila gunung telah dikunjungi para wisatawan sejak tahun 1955 meskipun pada tahuntahun awal sebagian besar kunjungan tidak beraturan dan tidak dikelola dengan dengan baik
(Butynski dan Kalina 1998). Habituasi yang khusus untuk keperluan wisata dimulai dengan gorila
dataran rendah timur (Gorilla beringei graueri) di Taman Nasional Kahuzi-Biega, Republik Demokrat
Kongo (DRC), pada tahun 1970’an, dan dengan gorila gunung (Gorilla beringei beringei) di Taman
Nasional Volcanoes, Rwanda, pada tahun 1979. Menyusul program yang terfokus pada gorila
gunung di DRC pada tahun 1980’an, dan selanjutnya di Uganda pada tahun 1990’an. Wisata
diprakarsai sebagai alternatif dari konversi kawasan hutan yang luas untuk keperluan lain seperti
padang rumput untuk mengembala ternak dan lahan pertanian (Weber dan Vedder 2001).
Saat DRC mengalami situasi politik yang tidak stabil sepanjang tahun 1990’an, wisata di
Uganda dan Rwanda semakin menguat dan menjadi argumentasi keuangan yang meyakinkan
untuk kelanjutan pelestarian habitat gorila, dimana permintaan dari wisatawan terbukti secara
menakjubkan tidak terpengaruhi oleh kenaikan harga dan situasi politik. Wisata gorila gunung
memberikan penghasilan yang besar bagi otoritas kawasan lindung dan pemerintah Rwanda,
Uganda dan DRC, yang berakibat meningkatnya pengawasan dan perlindungan pada gorila
(Harcourt 1986; Weber 1993; Macfie 2007a). Wisata gorila gunung di Rwanda telah mendapat
pengakuan global, dan mendorong dan mengilhami terjadinya gerakan ekowisata global serta
pada saat yang sama memberikan dukungan keuangan untuk upaya konservasi habitat gorila dan
membangkitkan kemauan politik untuk melindungi gorila untuk selama-lamanya (Williamson dan
Fawcett 2008), dengan nilai ekonomi yang terbukti melebihi nilai alternatif pemanfaatan lahan yang
ekstraktif (Hatfield dan Malleret-King 2006).
Gorila Barat: Program wisata yang terfokus pada gorila barat dimulai pada tahun 1990’an dan
terdiri dari dua tipe yang berbeda. Pada saat ini terdapat lima lokasi yang menawarkan pengamatan
gorila yang tidak terhabituasi dari panggung permanen (fixed platform) di lahan terbuka di rawarawa yang luas atau ‘bais’ (Boumba Bek, Lobéké dan Nki di Cameroon, Langoué di Gabon dan
Mbeli Bai di Republik Congo). Tetapi hanya dua lokasi (Bai Hokou di Republik Afrika Tengah dan
Mondika di Republik Congo) yang menawarkan tracking gorila barat yang terhabituasi.
Perkembangan wisata gorila barat yang lambat dapat disebabkan oleh sejumlah faktor. Gorila barat
diakui secara luas sulit untuk dihabituasi pada kehadiran manusia sehingga potensi wisatanya
menjadi terbatas. Hal ini dapat disebabkan oleh habitat mereka yang lebih lebat, vokalisasi yang
jarang, daerah jelajah yang luas dan waktu aktivitas jelajah yang lebih panjang (Tutin dan Fernandez
1991; Doran-Sheehy dkk. 2007), yang diperburuk dengan kerentanan pada perburuan, dan
berbagai faktor yang menyebabkan lokasi trail semakin tidak terlihat dengan jelas (Williamson dan
Fawcett 2008). Ada sebuah program wisata di Lossi, Republik Congo, yang berhasil melakukan
habituasi (Aveling 1999; Bermejo 2004), tetapi populasi gorila ini dibinasakan oleh virus Ebola
(Bermejo dkk. 2006). Namun, habituasi telah tercapai di Bai Hokou dan Mondika, dimana saat ini
para tracker dapat mengikuti gorila setiap hari. Faktor lainnya di wisata gorila barat adalah bahwa
pengalaman wisatawan dapat terganggu oleh faktor jarak pandang yang buruk di hutan tropis
yang lebat yang menjadi kawasan habitat utama gorila. Langoué dan Mbeli Bai menggunakan
panggung (platform) untuk pengamatan dari ‘bais’ karena kondisinya tidak memungkinkan untuk
mengikuti gorila kedalam hutan. Selain faktor yang berkaitan dengan sifat gorila atau habitat
mereka, program wisata barat juga tidak memiliki prasarana yang baik dan biaya perjalanannya
relatif tinggi dibanding tujuan wisata lainnya di Afrika yang memiliki kestabilan politik dan
keanekaragaman atraksi wisata (Wilkie dan Carpenter 1999). Namun, faktor penyebab lambatnya
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pengembangan wisata gorila barat ternyata juga membuka peluang bagi pengembangan wisata
dimana kera tidak menjadi fokus satu-satunya tetapi menjadi salah satu dari sejumlah atraksi. Hal
ini dengan sendirinya dapat menjamin pengawasan yang lebih baik pada perkembangan wisata
dan konservasi kera yang lebih baik.
Simpanse: Beberapa lokasi penelitian simpanse (khususnya Taman Nasional Gombe Stream dan
Mahale Mountains di Tanzania) telah menerima pengunjung selama lebih dari 30 tahun dan sejak
tahun 1990’an sejumlah lokasi lain di Afrika Timur (seperti Taman Nasional Kibale dan Queen
Elizabeth di Uganda, Taman Nasional Nyungwe di Rwanda) telah menawarkan program berjalan
kaki dengan dipandu di hutan alam yang memungkinkan para pengunjung untuk melihat simpanse
memakan buah-buahan dari pohon yang berbuah. Setelah bertahun-tahun lamanya, kegiatan
wisata di lokasi ini telah semakin berkembang dan dampak dari peningkatan jumlah wisatawan
dan kedekatan jarak dari simpanse telah dimitigasi dengan sistem pemberitahuan yang tegas
dan pengawasan yang ketat pada perilaku para wisatawan termasuk kewajiban mengenakan
masker bedah untuk mengurangi penularan penyakit (misalnya, Purcell 2002; Hanamura dkk.
2006; TANAPA dan FZS 2007). Belum lama ini, sejumlah lokasi di Afrika Timur dan Afrika Tengah
telah menawarkan kunjungan ke kelompok simpanse yang telah dihabituasi khusus untuk wisata.
Sebagai contoh, upaya habituasi di Taman Nasional Nyungwe terfokus pada tiga kelompok
simpanse dan upaya mensejajarkan pengelolaan dan operasi wisata dengan program wisata gorila
gunung Rwanda (Hurst 2007; 2008a,b). Lokasi di Afrika Tengah yang menawarkan berjalan kaki
di hutan dengan kemungkinan mengamati simpanse yang tidak terhabituasi atau semi liar seperti
Lobéké di Cameroon, Loango di Gabon, Taï di Côte d’Ivoire dan Gola di Sierra Leone.
Bonobos: Pada saat ini, tidak ada lokasi yang menawarkan wisata dengan bonobo yang bersifat
endemis di Republik Demokrasi Congo (DRC). Wisata Bonobo direncanakan di Lac Tumba/Malebo
(WWF 2008), dan dua lokasi penelitian di Suaka Fauna Lomako Yokokala (Dupain 2007), yang juga
mengembangkan kegiatan yang mendatangkan penghasilan bagi masyarakat berkaitan dengan
kunjungan para peneliti2. DRC bukan saja tampil setelah masa konflik yang berlangsung selama
lebih dari satu dasawarsa, tetapi lokasi Bonobo juga sangat terpencil, sehingga wisata Bonobo
sepertinya diikuti oleh para penggemar dalam jumlah kecil atau wisatawan dari kelas atas. Seperti
juga dengan lokasi penelitian kera lainnya, kami sangat menyarankan kepada para peneliti bonobo
untuk mengacu pada panduan ini agar mereka dapat menyadari potensi resiko yang dapat terjadi
pada kera dan langkah-langkah mitigasi yang dapat diambil.
Orangutan Kalimantan dan Sumatera: Wisata orangutan diluncurkan di Sepilok, Malaysia, pada
tahun 1960’an meskipun terfokus pada orangutan yang direhabiltasi di dalam atau di dekat pusat
rehabilitasi. Program ini dimulai sebagai strategi untuk melindungi populasi orangutan liar dan
mencerminkan kesulitan mengamati kera besar yang paling tidak sosial ini diantara kera besar di
atas kanopi hutan.
Proyek rehabilitasi orangutan telah memanfaatkan kegiatan wisata untuk mendatangkan
penghasilan guna mendanai kegiatan konservasi lainnya, sambil menyediakan suaka secara
legal untuk anak orangutan sitaan yang kehilangan induk dan dengan harapan dapat membawa
kemajuan bagi pendidikan konservasi (Frey 1975; Aveling dan Mitchell 1982; Rijksen 1982). Dua
pusat rehabilitasi yang mulai beroperasi pada tahun 1970’an (Sepilok di Sabah, Malaysia, dan
Bohorok di Sumatera, Indonesia) merupakan pusat rehabilitasi pertama yang menerima kunjungan
wisatawan dan telah bertahan sebagai lokasi wisata berbasis orangutan rehabilitan yang paling
aktif (meskipun Bohorok ditutup sebagai pusat rehabilitasi dan tidak lagi menerima orangutan sejak
1995). Kedua lokasi ini telah mengalami gelombang wisatawan yang padat: Jumlah pengunjung
di Bohorok mencapai 35.000 pengunjung per tahun. Tetapi angka ini menurun hingga di bawah
5.000 menyusul terjadinya banjir bandang pada tahun 2003 yang merusak prasarana wisata di
lokasi ini (Rijksen dan Meijaard 1999; Singleton dan Aprianto 2001; Dellatore 2007). Pada tahun
2006, Sepilok dikunjungi 97.000 pengunjung termasuk lebih dari 55.000 warga asing (Ambu 2007).

2 Beberapa lokasi penelitian di DRC dan Cameroon memakai istilah ‘wisata ilmiah’ untuk kegiatan mereka
yang mendatangkan penghasilan, termasuk pembayaran untuk akomodasi dan jasa-jasa teknis seperti asisten
lapangan, tracker dan pemandu (Dupain pers. comm.; Tagg pers. comm.).
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Orangutan rehabilitan, Taman
Nasional Tanjung Puting, Kalimantan Tengah, Indonesia.
Foto oleh © Anne Russon.

Meskipun penghasilan tahunannya cukup besar (diperkirakan antara AS$ 43.000 s/d AS$ 240.000
oleh Rijksen dan Meijaard 1999), masalah-masalah yang timbul dari kunjungan yang padat ini
telah didokumentasikan (Cochrane 1998; Singleton dan Aprianto 2001; Rosen dan Byers 2002;
Low 2004; Singleton dkk. 2004; Dellatore 2007). Masalah ini mencakup kesulitan mengawasi
pengunjung dalam jumlah besar, kedekatan jarak dengan orangutan, pemberian pakan secara
illegal dan pelaksanaan wisata yang tidak teratur, yang semuanya ini berdampak pada menurunnya
angka kehidupan orangutan dan terjadinya pembangunan yang berlebihan di daerah setempat
(Singleton dan Aprianto 2001). Di kedua lokasi ini, kegiatan wisata dilaksanakan di panggung tempat
pemberian pakan (feeding platform) yang berada di dekat pusat rehabilitasi atau di pinggir kawasan
hutan. Kadang-kadang para pemandu memanggil orangutan untuk mendekati pengunjung dengan
memberi hadiah berupa pakan — suatu praktek berbahaya yang meningkatkan resiko penyakit dan
perilaku agresif, dan dapat berakibat buruk baik pada para wisatawan maupun orangutan (Russon,
Susilo dan Russell 2004; Dellatore 2007). Akibatnya, para ahli merekomendasikan supaya kegiatan
wisata tidak diizinkan untuk dilakukan dengan orangutan yang direhabilitasi yang telah siap untuk
kembali ke hutan atau yang telah kembali menjalani kehidupan di hutan (Rosen dan Byers 2002).
Meskipun pemerintah Indonesia telah melakukan intervensi dalam pengaturan kegiatan wisata,
jika tidak menghentikan operasinya, di pusat rehabilitasi, masih ada beberapa kegiatan wisata
yang terus berlanjut secara tidak resmi. Menurut hasil analisa wisata orangutan yang dilaksanakan
belum lama ini, didapati bahwa 57% dari kegiatan wisata melakukan kunjungan ke orangutan
rehabilitan secara khusus dan 97% mencakup orangutan rehabilitan (Russon, Susilo dan Russell
2004). Wisata orangutan yang terfokus pada rehabilitan, terutama bila dikunjungi dalam konteks
yang tidak bersifat alami seperti di dalam kandang atau di panggung tempat pemberian pakan
oleh pengunjung dalam jumlah yang sangat besar, tidak memenuhi kriteria ekowisata dan oleh
sebab itu tidak dianjurkan untuk dipromosikan sebagai ekowisata atau sebagai panduan.
Wisata komersil untuk mengunjungi orangutan liar telah beroperasi sejak pertengahan tahun
1980’an tetapi tidak sesering wisata rehabilitan. Wisata komersil cenderung lebih mahal dan
membutuhkan lebih banyak waktu di habitat orangutan (Russon, Susilo dan Russell 2004).
Mengingat keterpencilan lokasi pada umumnya dan kesulitan untuk menemukan, melakukan
habituasi dan mengamati orangutan liar, maka dukungan dari para peneliti, lembaga konservasi
satwa atau alam dan instansi pemerintah terkait sangat diperlukan untuk mengembangkan wisata
ini. Satu-satunya lokasi yang ramai dikunjungi wisatawan secara teratur dengan maksud melihat
orangutan liar ialah Kinabatangan di Sabah, Malaysia (Ancrenaz 2006). Sementara beberapa
wisatawan berkunjung ke Lembah Danum di Sabah dan Tanjung Puting di Kalimantan Tengah,
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Indonesia, dimana mereka berjalan di hutan mencari orangutan liar tetapi yang paling banyak
ditemui adalah rehabilitan. Kegiatan wisata di Kinabatangan berbentuk penelusuran sungai
pada waktu subuh atau senja dengan peluang melihat orangutan liar dari perahu, atau berjalan
di hutan untuk mengunjungi orangutan terhabituasi (Ancrenaz 2006). Pada tahun 2008, program
Kinabatangan, yang dioperasikan dan dimiliki oleh anggota masyarakat lokal, menerima AS
$95.000 dari 249 wisatawan dari 14 negara (Ancrenaz pers. comm.). Penghasilan dan perhatian
dari kegiatan wisata mungkin menjadi salah satu alasan mengapa Kinabatangan dapat bertahan
sebagai kawasan konservasi. Ini memperlihatkan potensi program wisata yang dapat bertahan
berdasarkan ‘petualangan di kawasan hutan belantara’ dan kemungkinan melihat orangutan liar
sambil menjelajahi habitat mereka.

3.2

Pelajaran yang didapati dari program wisata kera besar yang ada

3.2.1

Wisata kera besar—alat konservasi atau ancaman bagi konservasi?

Wisata kera sering dipromosikan sebagai alat untuk meningkatkan status konservasi dan
perlindungan kera besar dan sebagai atraksi utama yang menarik minat wisatawan untuk
berkunjung ke suatu kawasan atau negara, sehingga meningkatkan upaya perlindungan untuk
semua spesies di habitat yang sama (Adams dan Infield 2003; Litchfield 2007). Program wisata
nasional yang terfokus pada peluang melihat kera besar telah meluncurkan beberapa negara
dengan sebaran kera besar seperti Rwanda dan Uganda, menjadi daerah tujuan wisata utama dan
telah menyediakan dana yang cukup besar untuk kegiatan konservasi disamping terakumulasinya
penghasilan yang berkaitan dengan kegiatan wisata untuk ekonomi lokal dan nasional. Namun,
keberhasilan ini, mungkin tidak dapat dicontoh di lokasi lain karena sejumlah alasan tertentu
dan pasar wisata mungkin tidak mampu menampung jumlah lokasi yang pada saat ini sedang
bermaksud mengembangkan wisata kera besar.
Para pembuat kebijakan sering memandang wisata kera besar sebagai sumber penghasilan yang
besar, yang dapat beroperasi dengan melanggar prinsip mempertahankan jumlah wisatawan agar
tetap kecil dan sesuai dengan definisi ‘ekowisata’ dan wisata alam (Macfie 2007a). Ada sebuah
pelajaran penting yang dapat diperoleh dari pengaruh kepentingan bisnis yang mendorong
keluarnya keputusan yang menyangkut kebijakan yang mengancam keberhasilan aspek
konservasi proyek wisata global (Kruger 2005). Dalam pengembangan kegiatan wisata kera besar,
prinsip-prinsip konservasi harus lebih diutamakan daripada laba yang diperoleh para pemangku
kepentingan swasta dan kelompok-kelompok lain yang memperoleh penghasilan dari kegiatan
wisata. Meskipun suatu program wisata yang berhasil memberikan berbagai peluang untuk
mendapatkan penghasilan dan melibatkan sektor swasta dalam penyediaan jasa memang penting
(Maddison 2004), namun tujuan utama pengembangan dan pengoperasian mekanisme yang
mendatangkan penghasilan ini sebenarnya adalah untuk mendanai biaya konservasi kera besar
dan menanggulangi kebutuhan masyarakat yang tinggal berdekatan dengan kawasan habitat kera.
Bila prioritas ini dibiarkan terbalik, dengan peningkatan laba bagi sektor swasta menjadi kekuatan
pendorong untuk wisata kera besar, maka program ini telah benar-benar keluar dari jalur yang
ditentukan.
Sejumlah dampak negatif wisata mempengaruhi bukan hanya kera, tetapi juga masyarakat lokal
dan lingkungan (lihat Bagian 4 untuk pembahasan tentang wisata kera besar). Oleh karena itu,
wisata kera besar tidak dapat dijadikan solusi yang ideal untuk mengatasi kebutuhan pendanaan
konservasi berkelanjutan di semua lokasi. Kegiatan wisata ini harus disikapi dengan hati-hati dan
dilaksanakan hanya di kawasan yang mampu mengembangkan dan memelihara standar yang
diperlukan untuk menarik segmen pasar yang dapat bertahan, dan memiliki komitmen yang
diperlukan terhadap prinsip konservasi agar dapat mengawasi kegiatan wisata dengan baik
dan mengurangi dampak negatif. Hanya jika semua prasyaratan ini terpenuhi, maka resiko yang
berkaitan dengan kegiatan wisata kera besar dapat dicegah supaya tidak dengan sendirinya
menjadi ancaman bagi upaya konservasi.
3.2.2

Perhatian global pada wisata kera besar sebagai strategi konservasi

Sejumlah inisiatif global, termasuk Great Apes Survival Partnership (GRASP) yang merupakan
inisiatif UNEP/UNESCO untuk menyelamatkan kera besar dari kepunahan, telah menyetujui atau
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mendukung wisata kera besar sebagai strategi konservasi. Deklarasi Kinshasa, yang ditandatangani
pada pertemuan antar pemerintah GRASP yang pertama pada tahun 2005, mempromosikan
manfaat ekonomi dari ekowisata kera besar sebagai alasan untuk memastikan kelangsungan
hidup kera ini (UNEP-GRASP 2005), dan sejumlah negara dalam wilayah sebaran kera besar
yang menandatangani deklarasi tersebut saat ini sedang berupaya mengembangkan kegiatan
wisata. Upaya-upaya ini secara aktif dipromosikan oleh pejabat pemerintah dan para penasihat
teknis, yang memang sewajarnya merasa tertarik untuk mendapatkan sumber penghasilan yang
berkelanjutan untuk kawasan lindung dan program konservasi. Demikian pula, inisiatif wisata ini
telah menarik perhatian berbagai donor konservasi dan pembangunan karena merupakan model
keberlanjutan yang memungkinkan untuk nantinya bebas dari pendanaan donor. Pasar wisata
global tidak mungkin mampu mendukung lokasi wisata yang jumlahnya mengalami peningkatan
secara terus-menerus; namun perhatian global dari kelompok konservasi, para donor dan
wisatawan merupakan aset untuk pengembangan wisata sebagai suatu strategi konservasi di
lokasi yang dikelola dengan baik.
3.2.3

Perbedaan spesies berkaitan dengan wisata kera besar

Ada beberapa perbedaan biososial dan ekologi antara taksa kera besar dan perbedaan sosialpolitik antara berbagai negara sebarannya yang dapat mempengaruhi wisata kera besar seperti
yang dilakukan pada saat ini. Oleh sebab itu, rekomendasi tidak mungkin dapat diberikan untuk
satu model tertentu wisata kera besar sebagai yang terbaik. Sifat-sifat spesifik spesies dan ciri-ciri
habitat sangat berpengaruh pada apa yang dapat dicapai di suatu kawasan tertentu. Akibatnya,
panduan ini mengusulkan cara-cara terbaik yang berlaku secara umum untuk semua taksa dan
lokasi bersama dengan catatan tentang variasi yang berlaku dalam situasi tertentu (Bagian 5),
dengan menyajikan contoh-contoh peraturan wisata dari berbagai lokasi (Lampiran I).
3.2.4

Profil wisatawan kera besar

Untuk lokasi wisata yang berbeda profil pengunjung yang tertarik bervariasi sesuai dengan
kemudahan akses, persyaratan kebugaran fisik, jenis wisata yang ditawarkan dan prasarana
yang ada. Faktor-faktor ini juga menentukan berapa yang bersedia dibayar para wisatawan untuk
mendapatkan pengalaman tersebut (Chafe 2004; Bush dan Fawcett 2008), berapa lama mereka
tinggal di kawasan ini, kegiatan wisata lainnya yang menarik perhatian mereka, standar akomodasi
yang tersedia, program masyarakat yang ingin mereka dukung, serta program penyadaran
konservasi yang didukung lokasi ini. Profil wisatawan yang berkunjung ke lokasi tertentu juga
dapat berubah dari waktu ke waktu (Duffus dan Dearden 1990). Pengunjung pada awal program
biasanya berpengetahuan luas dan berhati-hati untuk membuat dampak yang rendah. Tapi setelah
lokasi wisata menjadi mapan, lebih banyak pengunjung tiba dengan pengetahuan yang kurang
luas dan perhatian yang kurang. Oleh sebab itu, setiap lokasi tertentu perlu mengkaji posisi yang
ditempatinya di pasar dan merancang program wisata dan program terkait lainnya dengan cara
yang sesuai, sambil memperhatikan panduan umum dan panduan khusus untuk faktor lokal.
Juga perlu diperhatikan bahwa setiap lokasi perlu memelihara sikap yang fleksibel terhadap
pemasaran, penetapan harga dan pemberian jasa agar dapat mencapai sektor lain dari pasar
wisata di saat timbulnya situasi yang tidak terduga seperti berkurangnya perasaan aman, yang
dapat merubah tipe wisatawan yang bersedia melakukan kunjungan ke negara atau lokasi ini (lihat
Bagian 1.7.8). Hal ini akan meningkatkan kesinambungan pendanaan konservasi dari kegiatan
wisata.
3.2.5

Berbagai tipe wisata kera besar

Berbagai lokasi wisata kera besar menawarkan pengalaman yang berbeda-beda dimulai dari
jaminan pengamatan, dimana para wisatawan dapat melihat kera terhabituasi yang diikuti setiap
hari, melihat kera besar liar atau semi liar dari panggung (platform) hingga berjalan kaki di hutan
atau menelusuri sungai saat mana ada kemungkinan dapat bertemu dengan kera besar liar secara
kebetulan.
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3.2.6

Mengelola harapan wisatawan

Saat merancang dan memasarkan program wisata kera besar, perlu dilakukan pengkajian tentang
pengalaman yang akan ditawarkan kepada para pengunjung. Jaminan apa saja untuk dapat
melihat, akan meningkatkan harapan para wisatawan dan memberi tekanan kepada staf lapangan
untuk berupaya memenuhi harapan tersebut, meskipun dengan melanggar aturan dan peraturan.
Harapan untuk lokasi tertentu tergantung pada tipe wisatawan, habitat, spesies tertentu atau
subspesies yang sedang dikunjungi3 dan aktivitas yang ditawarkan. Kegiatan harus dipasarkan
sewajarnya supaya pengunjung tidak merasa kecewa, dan memahami mereka berkontribusi untuk
mengurangi dampak wisata dengan menjaga jarak dari satwa, mengamati dari panggung dan
tidak merusak vegetasi untuk mendapatkan pemandangan yang lebih jelas (Greer dan Cipolletta
2006). Sebagai contoh, sebagian besar operator wisata orangutan liar memasarkan peluang untuk
mencari orangutan liar, tetapi hampir tidak ada yang berjanji dapat melihat orangutan (Russon,
Susilo dan Russell 2004).
3.2.7

Mereplikasi cerita keberhasilan tidak selalu memungkinkan atau diinginkan

Keberhasilan wisata gorila gunung selama bertahun-tahun, telah mendorong banjirnya berbagai
proyek yang berharap dapat mencontoh keberhasilan ini dengan kera besar lainnya dan terutama
dengan gorila barat (sebagai contoh, Gami 1999; Lanjouw 1999a,b; Djoh dan van der Wal 2001;
Focken 2002). Program wisata gorila barat ada kemungkinan akan kurang berhasil karena
berbagai alasan, dan sebaiknya tidak dipromosikan untuk manfaat ekonomi semata-mata karena
kekhawatiran tentang kelangsungan finansial (Wilkie dan Carpenter 1999; Blom 2000, 2001,
2004; Wilkie, Carpenter dan Zhang 2001; Williamson dkk. 2002). Namun, bila ada komitmen
dukungan keuangan jangka panjang secara berkelanjutan dan harapan manfaat konservasi yang
signifikan, maka kegiatan wisata dapat dibenarkan (Greer dan Cipolletta 2006). Para ahli juga telah
memperdebatkan apakah taksa yang sangat terancam punah, seperti gorila Cross River (Gorilla
gorilla diehli), perlu dihabituasi dengan tujuan apapun, baik wisata maupun penelitian. Panduan
ini bukan merupakan keputusan yang final. Jika menurut prediksi berdasarkan desain yang sesuai
serta analisa kelayakan dan dampak, hasil konservasi dinyatakan bermanfaat bagi suatu populasi
yang kritis, maka wisata dapat menjadi alat yang mendukung kelangsungan populasi ini. Populasi
yang mengalami tingkat fragmentasi yang tinggi dan tekanan mungkin tidak akan mampu menahan
dampak wisata, meskipun aspirasi para pemangku kepentingan berkeinginan untuk menjadikan
wisata sebagai salah satu sarana pembangunan.
3.2.8

Ketidakamanan berpengaruh pada pasar wisata

Banyak kera besar berada di negara-negara yang telah mengalami perang saudara (misalnya, Côte
d’Ivoire, Liberia dan Sierra Leone di Afrika; provinsi Aceh di Sumatera, Indonesia). Lokasi wisata
kera besar, terutama yang khusus melayani pasar wisata mewah yang menghindari resiko, akan
mengalami penurunan tingkat hunian yang drastis menyusul terjadinya insiden dimana wisatawan
menjadi sasaran (misalnya, Bwindi pada tahun 1999) atau korban yang tidak disengaja, seperti
insiden bom Bali pada tahun 2002 dan 2005, yang dapat menimbulkan persepsi ketidakamanan
regional. Berhubung pasar wisata mewah memiliki sifat yang selalu berubah-ubah, maka perlu
diperhatikan agar tidak mengesampingkan pengunjung dari golongan menengah atau menengah
ke bawah, karena pengunjung seperti ini akan lebih cepat kembali ke lokasi yang mungkin
mendapat reputasi buruk karena ketidakamanan atau tindak kejahatan. Namun, dalam keadaan
yang lebih positif, jika lokasi tertentu sudah memiliki reputasi yang baik, kegiatan wisata dapat pulih
relatif cepat setelah terjadinya peristiwa buruk, sebagaimana terbukti dengan kepulihan wisata
yang cepat di Rwanda pasca kejadian genosida, dan bahkan pada saat adanya pemberontakan di
Republik Demokratik Kongo (DRC).

3 Misalnya, simpanse memiliki sifat mobilitas yang lebih tinggi dibanding gorila atau orangutan, sehingga
pengunjung perlu mengerahkan tenaga fisik yang lebih besar untuk mengikutinya, sementara peluang
untuk memotret dibatasi oleh tempat keberadaan kera tersebut (di pohon, di atas tanah, atau pada vegetasi
yang lebat). Oleh sebab itu kondisi spesifik di lapangan harus diperhitungkan saat memberi harapan pada
pengunjung.
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3.2.9

Ekonomi global berpengaruh pada pasar wisata

Kondisi ekonomi global akan berpengaruh pada kelangsungan program wisata meskipun tidak
secara spesifik pada wisata kera besar. Tingkat hunian dapat menurun setelah terjadinya situasi
ekonomi yang tidak stabil seperti penurunan jumlah pemesanan dan peningkatan pembatalan di
berbagai daerah tujuan internasional menyusul krisis ekonomi global 2008-2009 (UNWTO 2009).
Tipe wisatawan yang cenderung berkunjung ke lokasi tertentu dapat menentukan daya tahan lokasi
tersebut terhadap fluktuasi ekonomi. Sebuah lokasi yang mengandalkan para backpacker dan
wisatawan petualangan bertarif rendah mungkin kurang terpengaruh karena pengunjung seperti ini
biasanya tidak menggunakan tabungan hidup mereka untuk biaya perjalanan. Ini menggarisbawahi
pentingnya menawarkan pelayanan dan kegiatan yang dapat menarik minat berbagai kalangan
wisatawan, karena dapat meredam resiko fluktuasi pasar.
3.2.10

Habituasi—suatu usaha yang selalu lama dan beresiko

Upaya yang diperlukan untuk habituasi taksa kera besar saling berbeda secara luas: kelompok
gorila gunung telah terhabituasi hanya dalam waktu singkat selama satu tahun, tetapi secara
rata-rata dua tahun; gorila dataran rendah barat dan simpanse akan membiarkan manusia
mendekat hingga jarak pandang yang wajar (10-20 meter) setelah diikuti secara konsisten selama
dua sampai lima tahun (Williamson dan Feistner 2003; Greer dan Cipolletta 2006). Kemudahan
melakukan habituasi tergantung pada sifat spesies/subspesies terkait, sifat dari pengalaman
sebelumnya spesies tersebut dengan manusia dan struktur habitat mereka (Tutin dan Fernandez
1991; van Krunkelsven dkk. 1999). Jarak penglihatan di kawasan hutan dataran rendah kurang
baik dan kera besar biasanya tidak terlihat dengan jelas dalam jarak 10 meter dari seorang
pengunjung, sementara kontak secara tiba-tiba sulit dihindari di kawasan hutan yang lebat dan
dapat menghalangi habituasi dengan menakuti satwa atau menyebabkan bahaya fisik bagi kera
maupun pengunjung (Williamson 1988). Namun, untuk observasi gorila gunung, perlu dicatat
bahwa berdasarkan pengalaman, vegetasi yang rendah dan topografi yang tidak rata merupakan
kondisi yang ideal untuk pengamatan, yang kadang-kadang dapat dilakukan dari seberang jurang,
atau untuk simpanse timur pengamatan dapat dilakukan dengan teropong dari seberang lembah.
Habituasi orangutan juga merupakan upaya yang penuh dengan tantangan karena sifat mereka
yang penuh misteri dan semi-soliter. Orangutan liar suka menghindar dan sering sulit ditemui di
dalam hutan. Habituasi dilakukan dengan mengikuti individu yang sendiri oleh staf yang terampil
dan berdedikasi untuk mengikuti dari sarang ke sarang. Pada pertemuan pertama, sebagian
besar orangutan memperlihatkan kegelisahan dengan mengeluarkan suara (kiss-squeaking) atau

Hal yang perlu diwaspadai
untuk mencegah akses kera
terhabituasi
ke
prasarana
wisatawan! Foto oleh © Uwe
Kribus.
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panggilan panjang (jantan dewasa berpipi), dan mematahkan serta melemparkan ranting. Beberapa
orangutan bersembunyi di kanopi tanpa bergerak selama berjam-jam atau bahkan berhari-hari,
selama masih ada orang di dekatnya, sementara yang lain melarikan diri dengan cepat di atas
tanah atau dari pohon ke pohon. Habituasi di Kinabatangan dapat dilakukan dalam 10–14 hari saja
(tetapi ini mungkin disebabkan rendahnya rasa takut kepada manusia secara alami karena tidak
adanya perburuan di kawasan tersebut, Ancrenaz pers. comm.) dan orangutan Sumatera telah
dihabituasi dalam waktu tersingkat 3 hari (Singleton pers. comm.). Namun, beberapa orangutan
kelihatannya resisten terhadap habituasi dan individu seperti ini sebaiknya dibiarkan saja (Ancrenaz
pers. comm.).
Habituasi membawa sejumlah resiko baik untuk kera besar maupun manusia (Williamson dan
Feistner 2003; Goldsmith 2004, 2005a). Salah satu dampak negatif yang dikenal adalah stres,
yang dapat disimpulkan dari reaksi perilaku (misalnya, orangutan tinggal di sarang mereka selama
berhari-hari untuk menghindari manusia) dan dikonfirmasikan dengan pemantauan kortikosteroid
(Czekala dan Robbins 2001; Nizeyi 2005). Stres dapat memiliki banyak konsekuensi, termasuk
dampak yang merusak terhadap keberhasilan reproduksi dan kesehatan, seperti menurunkan
kekebalan terhadap penyakit, dan dapat menyebabkan perilaku menyimpang. Habituasi dapat
mengakibatkan terjadinya perubahan sementara atau jangka panjang pada pola sebaran normal
seperti pemanfaatan daerah jelajah (home-range use) dan panjangnya jelajah harian (day-range
length) yang dapat disebabkan oleh stres atau dari reaksi perilaku lain terhadap kehadiran
manusia (Goldsmith 2005b; McFarland 2007). Jika hal ini mendorong satwa untuk keluar dari
kawasan lindung dan melakukan kontak dengan kawasan sekitarnya yang digunakan oleh
manusia, maka potensi konflik manusia-kera besar maupun resiko tertularnya penyakit dari
manusia akan meningkat (Macfie 2007a; Hockings dan Humle 2009). Jika kera mengasosiasikan
kawasan pemukiman manusia dengan pakan, akibatnya akan terjadi perubahan pada perilaku dan
sebarannya.
Resiko bagi manusia yang melakukan upaya habituasi dapat diprediksi dari reaksi kera yang sedang
menjalani habituasi. Walaupun habituasi dirancang untuk secara perlahan-lahan mengurangi jarak
antara pengamat manusia dan kera yang dapat ditoleransi tanpa agresi atau reaksi takut, dalam
tahap awal beberapa individu bisa menyerang para pekerja yang berupaya melakukan habituasi
pada mereka, sehingga mengalami cedera dan memperbesar resiko penularan penyakit kepada
manusia maupun kera. Panduan habituasi kera besar dibutuhkan untuk memandu penelitian kera
atau pengelolaan lokasi wisata. Namun, diperlukan keseimbangan antara resiko dan hasil positif
habituasi pada kemampuan staf lapangan memantau dan melindungi kera besar. Dengan adanya
program wisata, ternyata para pemandu dan tracker yang mengikuti kelompok kera setiap hari
dapat menfasilitasi pemantauan kesehatan dan pengawasan kegiatan illegal sehingga tindakan
perburuan liar atau perambahan di kawasan ini akan segera mendapat perhatian dan intervensi
medis seperti melepaskan jerat dapat segera dilakukan.
Laporan dari Virungas menyajikan persentase gorila belum dewasa pada populasi sebagai
indikator kesehatan reproduksi dan untuk pengkajian dampak habituasi. Catatan jangka
panjang menunjukkan bahwa persentase gorila gunung yang belum dewasa lebih besar pada
gorila terhabituasi dibanding pada gorila yang belum terhabituasi (Weber dan Vedder 1983;
Kalpers dkk. 2003). Hal ini dapat diatasi dengan memilih kelompok reproduksi yang besar untuk
keperluan wisata atau penelitian, atau dengan peningkatan upaya penegakan hukum di sebaran
rumah kelompok terhabituasi. Namun, penemuan secara konsisten selama lebih dari 20 tahun
melaksanakan upaya konservasi, setidaknya menunjukkan bahwa habituasi tidak secara otomatis
mengakibatkan kegagalan reproduksi dalam kelompok.
3.2.11

Penegakan peraturan wisatawan sangat penting, tapi sering kurang optimal

Berbagai lokasi yang menawarkan wisata kera besar beroperasi berdasarkan pada sistem
pemesanan (booking), aturan dan peraturan yang dirancang untuk melindungi spesies sasaran
(target species) dari dampak negatif wisata. Namun, di beberapa lokasi aturan dan peraturan
ini seringkali diabaikan bila tidak diabaikan sama sekali (Sandbrook 2006; Sandbrook dan
Semple 2006; Dellatore 2007; Whittier 2009). Di sejumlah lokasi yang dapat diakses dengan
mudah dengan peluang besar pengamatan kera, pengelolaan wisata yang pada mulanya

17

melaksanakan pengawasan secara tegas dan ketat, dengan berjalannya waktu telah mengendor.
Ini memperlihatkan perlunya dasar pemikiran (alasan) di balik aturan dan peraturan wisata
dijelaskan secara terus-menerus. Pengawasan gagal karena konservasi sering tidak dijadikan
prioritas pertama oleh para pelaku utama seperti para penerima pesanan (booking), pemandu
tracking, dan wisatawan sendiri, yang malah memiliki prioritas yang bertentangan dengan upaya
konservasi baik karena adanya pengabaian maupun kepentingan pribadi. Masalah-masalah yang
dihadapi antara lain adalah tekanan dari para operator sektor swasta yang menekan pegawai
penerima pesanan (booking), yang berakibat terjadinya overbooking; para pemandu tracking dan
pemandu lainnya yang mengendorkan atau mengabaikan peraturan untuk mengejar tip yang lebih
besar, para wisatawan yang tidak memahami atau memperhatikan resiko dan memberi tekanan
pada pemandu mereka untuk lebih mendekat, dan bahkan staf atau warga masyarakat yang
tidak bertanggung jawab mengoperasikan kunjungan tambahan pada kera terhabituasi untuk
mendapatkan penghasilan tambahan yang tidak disetor kepada lembaga terkait. Semua contohcontoh ini meningkatkan potensi dampak negatif terhadap kera tanpa memberikan manfaat
apapun bagi konservasi. Oleh karena itu perbaikan yang berkesinambungan dan penegakan
aturan, peraturan dan sistem yang mendukung wisata kera sebagai kegiatan berbasis konservasi
sangat penting untuk dilakukan, seperti halnya juga dengan peningkatan kesadaran di kalangan
wisatawan dan profesional perjalanan wisata sebelum kedatangan mereka. Tanpa peningkatan
penegakan aturan dan peraturan yang dirancang untuk melindungi kera dari resiko yang dapat
terjadi, wisata kera tidak akan menjadi komponen yang layak atau yang dapat diterima sebagai
alat pendukung konservasi.
3.2.12

Pengkajian dampak lingkungan dan studi kelayakan

Seperti yang lazimnya dengan rencana pembangunan apa saja yang berpotensi menimbulkan
dampak terhadap satwa liar dan proses alam, pengkajian kelayakan dan dampak lingkungan
sangat diperlukan dalam tahap perencanaan setiap proyek wisata kera besar. Analisa Dampak
Lingkungan (AMDAL) diwajibkan oleh banyak otoritas pengelola lingkungan negara sebaran dan,
jika disesuaikan dengan konteks tertentu, akan memungkinkan para pemangku kepentingan
untuk mengevaluasi sejumlah dampak. Bilamana habituasi sedang dipertimbangkan, analisa
biaya dan manfaat (cost-benefit) mutlak diperlukan, karena habituasi memiliki banyak kelebihan
dan kekurangan, baik untuk kera besar sendiri, maupun untuk lembaga yang akan mengelola
hasilnya. International Gorilla Conservation Program (IGCP) telah mengembangkan alat standar

Gorila dataran rendah Barat,
Taman Nasional Loango, Gabon.
Foto oleh © Josephine Head/
MPI-EVAN.
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untuk memandu analisa ini dengan mengajukan semua pertanyaan yang sesuai; mencatat sumber
data yang diperlukan, dan menjalani tinjauan yang seimbang untuk membuat rekomendasi yang
akurat. Proses ini dinamakan Pengkajian Dampak Habituasi atau ‘Habituation Impact Assessment’
(HIA) (Macfie 2007a). Belum lama ini telah dilaksanakan studi kelayakan pengembangan wisata
gorila Cross River di Nigeria (Macfie 2007b). Melakukan studi dan analisa seperti ini memang
mahal, tetapi investasinya menguntungkan dibanding besarnya biaya pengembangan wisata
di sebuah lokasi yang ternyata tidak mampu bertahan, dan nilai konservasi berkaitan dengan
maksud melaksanakan kegiatan untuk melindungi spesies tertentu yang malah menyulitkan
spesies tersebut.
3.2.13

Studi dampak dan pemantauan sangat penting

Pengamatan satwa liar di lingkungan alami mereka sendiri secara non-ekstraktif memberi kesan
bahwa kegiatan ini dapat berjalan secara berkelanjutan. Namun, program seperti ini pada
umumnya dilaksanakan di lingkungan yang rapuh, sehingga terbuka bagi pasar massal dimana
satwa liar dicari berulang kali secara aktif (Jacobson dan Figueroa Lopez 1994; Tapper 2006).
Sedikit yang diketahui tentang dampak nyata wisata terhadap kera besar, lingkungan fisik mereka,
atau satwa liar penetap lainnya, dan bahkan lebih sedikit lagi yang sudah dihitung. Kesulitan
diperburuk dengan kurangnya data dasar, masalah memisahkan dampak wisata dari dampak
lainnya seperti perubahan lingkungan alam, dan lamanya waktu yang diperlukan untuk beberapa
dampak menjadi jelas (Briassoulis 1991).
Mengingat adanya kendala ini, studi dampak yang dilaksanakan selama 35 tahun berlangsungnya
wisata kera besar menyajikan data yang berharga untuk menginformasikan rekomendasi untuk
panduan mengelola wisata kera besar sebagai berikut:
• Berbagai studi pengkajian dampak perilaku dan resiko penyakit yang ditimbulkan
oleh wisata gorila gunung telah menghasilkan peraturan yang lebih ketat, seperti
peningkatan jarak minimal melihat dari 5 menjadi 7 meter (Homsy 1999), dan
perlunya membatasi waktu kunjungan wisatawan (Fawcett 2004; Muyambi 2005).
• Proyek-proyek penelitian dan wisata simpanse telah mendokumentasikan adanya
patogen manusia yang dikenal yang telah menyebabkan kematian pada simpansi
liar (Wallis dan Lee 1999; Leendertz dkk. 2006; Kaur dan Singh 2008; Köndgen dkk.
2008) dan terbukti bahwa pemakaian masker bedah ternyata layak (TANAPA dan
FZS 2007) dan efektif untuk mencegah penularan penyakit (Boesch 2008; LukasikBraum dan Spelman 2008).
• Pengkajian wisata orangutan selama tiga dasawarsa telah memberikan kesempatan
untuk mendokumentasikan dan meningkatkan cara pengelolaan (Russon, Susilo
dan Russell 2004). Penelitian baru-baru ini (Dellatore 2007) memperlihatkan
bahwa perilaku orangutan telah berubah secara signifikan di Bukit Lawang, yang
mencakup orangutan liar maupun orangutan bekas peliharaan. Perubahan utama
yang dicatat termasuk terbatasnya daerah jelajah (tinggal di kawasan dengan
tingkat pemanfaatan wisata yang tinggi), perubahan pola aktivitas (menurunnya
aktivitas mencari makan), peningkatan insiden penyerangan terhadap manusia,
dan tingkat kematian bayi yang tinggi. Yang perlu mendapatkan perhatian adalah
kebiasaan memberi pakan kepada orangutan baik untuk membujuk orangutan agar
mendekat pada wisatawan maupun untuk menenangkan orangutan yang mendekat
dan berupaya mencuri makanan. Studi ini menyimpulkan bahwa perilaku kesehatan
dan keberhasilan reproduksi dalam kondisi buruk dan bahwa kegiatan wisata
harus ditata kembali (direstrukturisasi) agar populasi orangutan dapat dikelola dan
dilindungi dengan lebih baik lagi.
• Pelaksanaan program yang memantau gerakan, perilaku dan status kesehatan
kera besar yang terkena dampak wisata sangat penting untuk mendeteksi dan
mengurangi dampak tidak baik yang sudah diketahui maupun yang sedang timbul
(misalnya, Kaur dan Singh 2008) dan untuk menginformasikan rancangan langkahlangkah mitigasi dampak, seperti pemantauan kesehatan karyawan (Ali dkk. 2004).
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• Kegiatan pemantauan hayati memberi kontribusi bagi terciptanya program wisata
yang lebih efektif dan lebih aman. Sebagai contoh, sebagian dari keberhasilan
program wisata gorila gunung disebabkan oleh pengetahuan luas tentang
makanan gorila, daerah jelajah harian, dan pola sebaran yang memungkinkan untuk
memprediksi gerakan kelompok untuk menemukan gorila dengan relatif mudah.
Kemampuan memprediksi ritme aktivitas sehari-hari juga penting agar program
wisata dan kunjungan dapat dijadwalkan bertepatan dengan waktu istirahat gorila
bilamana mungkin, sehingga menciptakan kondisi pengamatan yang sangat baik
bagi para pengunjung (Plumptre dan Williamson 2001).
• Satu kesenjangan dalam studi wisata kera besar sampai saat ini adalah kurangnya
pemantauan dampak negatif terhadap habitat, terutama pada kasus di mana
kawasan hutan yang relatif kecil digunakan secara intensif. Juga ada kemungkinan
bahwa upaya perlindungan dan penegakan hukum yang dilakukan untuk mendukung
kegiatan wisata dapat menghasilkan dampak positif terhadap habitat di hutan dan
hal ini perlu dipantau dan didokumentasikan.
3.2.14

Wisata kera besar sebagai alat pembangunan masyarakat lokal

Banyak manfaat dapat diperoleh dari wisata kera besar di tingkat lokal. Pola bagi hasil telah berjalan
dengan baik di sejumlah lokasi wisata (Ancrenaz dkk. 2007; Archabald dan Naughton-Treves
2001). Di sekitar kawasan pusat wisata Buhoma di Bwindi Impenetrable National Park (BINP) yang
berada di Uganda, nilai penghasilan dari wisata yang sampai kepada masyarakat lokal adalah
empat kali lebih besar dari nilai gabungan semua sumber penghasilan lainnya (Sandbrook 2008;
Blomley dkk. 2010). Bekerja langsung sebagai pemandu atau tracker merupakan manfaat yang
sangat berharga di daerah yang tidak banyak menyediakan kesempatan kerja formal: Proyek Bai
Hokou mempekerjakan lebih dari 60 orang kerdil BaAka dengan sistem rotasi (Hodgkinson 2009),
sementara organisasi konservasi gorila gunung diperkirakan mempekerjakan sekitar 150 orang
(MGVP 2004). Manfaat yang diperoleh secara tidak langsung juga akan berkembang, seperti
usaha milik lokal, atau skema bagi hasil yang mendanai prasarana seperti sekolah dan rumah
sakit (Sandbrook 2006). Pariwisata juga dapat memberikan perasaan bangga dan memiliki kepada
penduduk—faktor utama yang menyebabkan staf taman tetap berada di pos mereka saat kondisi
keamanan mengalami gangguan yang sangat buruk di Virungas (Plumptre dan Williamson 2001).

Bonobo, Lui Kotale, Taman
Nasional Salonga, DRC. Foto
oleh © Caroline Deimel/MPIEVAN.
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Namun sikap hati-hati diperlukan sebelum mengasumsikan bahwa manfaat ini akan menutupi
biaya yang berkaitan dengan program dan merubah perilaku upaya konservasi. Adams dan
Infield (2003) menyimpulkan bahwa skema bagi hasil di sekitar Taman Nasional Mgahinga Gorilla
di Uganda tidak meningkatkan sikap pro-konservasi, suatu penemuan yang sama pada studi
lainnya (Hodgkinson 2009). Blomley dkk. (2010) melaporkan adanya hubungan positif antara
sikap masyarakat dan program-program pengembangan masyarakat di sekitar taman nasional di
Uganda, meskipun dampak ini terkonsentrasi di pusat wisata dan tidak meluas. Namun, penyebab
berkurangnya kegiatan ilegal yang paling sering dilaporkan adalah peningkatan upaya penegakan
hukum, yang menunjukkan peran penegakan hukum yang penting dan saling melengkapi untuk
mencapai hasil konservasi.
Bila ada manfaat yang signifikan, ini harus didistribusikan dengan cermat untuk menghindari
pembagian manfaat untuk hal yang tidak terkait dengan tujuan konservasi, sehingga membatasi
efektivitas manfaat tersebut untuk pengembalian biaya atau pengentasan kemiskinan. Sebuah
contoh yang jelas adalah akses kesempatan kerja, yang biasanya ditentukan oleh tingkat pendidikan,
jenis kelamin, umur dan dominasi oleh kalangan elit lokal (Sandbrook 2006). Tantangan-tantangan
ini diperburuk oleh tingkat kemiskinan yang tinggi dan kepadatan populasi manusia di sekitar
beberapa lokasi wisata kera besar. Sebagai contoh, Sabyinyo Lodge di Rwanda menghasilkan
lebih dari $ 100.000 untuk masyarakat lokal di tahun pertama beroperasi. Namun, bila dilihat dari
jumlah orang yang tinggal di daerah tersebut, ini sama dengan hanya $ 10 per orang (Mwine pers.
comm.). Blomley dkk. (2010) melaporkan bahwa meskipun program wisata Bwindi tampaknya
sudah berhasil memberikan manfaat secara individu maupun kolektif, dan mengkaitkan manfaat
ini dengan kehadiran gorila, namun program ini telah gagal untuk menjangkau anggota masyarakat
dari golongan termiskin. Selain itu, manfaat tidak boleh dianggap sebagai kompensasi yang pantas
jika diberikan dalam bentuk yang tidak sesuai atau tidak dihargai.
Singkatnya, jika wisata kera besar akan dijadikan alat pembangunan yang efektif, biaya dan manfaat
yang terakumulasi perlu diperhitungkan secara cermat serta cara pembagian manfaat ini kepada
penduduk lokal, yang sering tidak mendapat bagian dan hidup dalam kondisi kemiskinan yang
sangat parah. Program wisata harus menekankan partisipasi yang aktif dari anggota masyarakat
lokal yang paling miskin.
3.2.15

Pentingnya studi penilaian ekonomi dan permintaan wisata

Saat membangun atau memantau wisata kera besar ada godaan, terutama bagi pemerintah dan
sektor swasta, untuk menjadikan manfaat ekonomi sebagai tujuan program ini. Namun, perlu
diperhatikan agar penghasilan dari wisata kera besar tidak dijadikan tujuan akhir, tetapi sebagai
manfaat tambahan dari alat konservasi ini.
Beberapa negara telah memperluas program wisata mereka dengan meningkatkan jumlah
wisatawan yang mengunjungi setiap kelompok kera dan/atau meningkatkan jumlah kelompok
kera yang dikunjungi wisatawan. Hal ini memperburuk resiko bagi kera dan habitat mereka.
Namun, penelitian menunjukkan bahwa banyak wisatawan bersedia membayar lebih mahal untuk
mendapatkan pengalaman yang lebih eksklusif dan kelihatannya tanpa paksaan, dengan ukuran
kelompok wisatawan yang lebih kecil (Bush dan Fawcett 2008).
Selain itu, sejumlah studi menemukan adanya pendapat yang keliru bahwa penghasilan dari kegiatan
wisata tinggal di dalam negeri dan/atau mengucur ke bawah untuk memberi manfaat kepada
masyarakat lokal yang menanggung beban hidup berdekatan dengan habitat kera. Meskipun
penghasilan dari wisata memang mendanai pengelolaan taman nasional, namun pendapatan yang
paling signifikan terakumulasi ke luar negeri (Cochrane 1998; Moyini 2000; Hatfield dan MalleretKing 2006; Sandbrook 2008). Oleh karena itu, kegiatan pembangunan wisata perlu membahas
cara memaksimalkan penghasilan yang tersimpan di dalam negeri, dan terutama di tingkat lokal.
Studi ekonomi wisata berguna untuk menunjukkan hal-hal tentang ketahanan wisata kera, yang
dianggap tidak mampu bertahan di banyak lokasi (Font, Cochrane dan Tapper 2004; Wilkie dan
Carpenter 1999; Baboulene 2008). Sebuah studi kasus tentang Dzanga-Sangha menyimpulkan
bahwa kegiatan wisata tidak mungkin dapat menutupi biaya pengelolaan atau memainkan peran
penting dalam pendanaan jangka panjang kawasan lindung tersebut (Blom 2000). Namun, wisata
merupakan sumber lapangan kerja yang penting di kawasan itu dan semakin bertambah penting
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bagi perekonomian lokal, yang melibatkan masyarakat setempat dalam kegiatan pembangunan
ekonomi berkelanjutan. Dengan adanya penghasilan dari kegiatan wisata, proyek konservasi
semakin luas diterima oleh penduduk lokal dan selanjutnya peraturan konservasi semakin
dipatuhi. Oleh sebab itu, perlu dipertimbangkan cara pengumpulan dan penggunaan penghasilan
dari wisata kera untuk menghilangkan persepsi bahwa wisata kera itu pada dasarnya ada hanya
untuk memberikan penghasilan bagi pemerintah daerah di sebaran kera dan para pengelola taman
nasional saja.
3.2.16

Pentingnya evaluasi kinerja staf wisata

Lokasi wisata kera mungkin telah dirancang dengan baik dan berusaha mengikuti panduan terbaik,
dengan adanya aturan dan peraturan ketat yang telah disusun, disebarluaskan dan diperlihatkan
secara jelas. Namun, biasanya meskipun peraturan telah disampaikan secara langsung kepada
para wisatawan, namun staf kemudian mengatur kunjugan wisatawan dengan melanggar salah
satu atau lebih peraturan tersebut, dan yang paling sering dilanggar adalah peraturan tentang jarak
minimum (misalnya, Sandbrook dan Semple 2006). Ini dapat disebabkan oleh susahnya mengatur
para wisatawan, atau gerakan kera yang tidak terduga. Tetapi sering kali hal ini disebabkan oleh
kurangnya pengawasan, pemantauan dan penegakan peraturan dan kadang-kadang diperburuk
oleh dorongan untuk mendapat tip yang lebih besar. Jika staf dipantau secara teratur dan kinerja
mereka saat kunjungan wisatawan dievaluasi, kemudian hasilnya dibahas secara terbuka oleh
evaluator, maka pengaturan wisata oleh staf akan menjadi lebih baik.
3.2.17

Lokasi, lokasi, lokasi

Para wisatawan yang berminat mengikuti wisata kera besar dapat merasa tertarik pada suatu
lokasi tertentu karena lokasi tersebut dapat diakses dengan mudah, atau justru sebaliknya; oleh
sebab itu lokasi adalah kuncinya. Jarak yang dekat ke lokasi wisata satwa liar yang telah dikelola
dengan baik, seperti safari padang rumput di Afrika Timur, dapat meningkatkan tingkat hunian
untuk lokasi wisata kera. Ini mungkin sebabnya mengapa wisata di Afrika Tengah lebih lambat
berkembang meskipun berada di lokasi yang dikelola dengan baik dan relatif mudah dijangkau,
serta menyimpan banyak satwa liar yang berkarisma. Sebaliknya, ada beberapa wisatawan yang
merasa lebih tertarik dengan kesempatan untuk melepaskan diri dari lokasi biasa. Mereka bersedia
melakukan upaya ekstra untuk sampai ke lokasi baru di kawasan terpencil.
3.2.18

Pemberian pakan tidak sesuai untuk habituasi ataupun wisata

Pada tahun-tahun awal penelitian primata sejumlah lokasi menggunakan pakan untuk menfasilitasi
habituasi. Seiring waktu, sejumlah faktor resiko telah berkembang dengan pemberian pakan,
termasuk perubahan perilaku, perilaku agresif antara anggota kelompok, perilaku agresif terhadap
pengunjung yang menyebabkan cedera, mengurangi jarak atau kontak yang meningkatkan resiko
penyakit, dan kontaminasi parasit di tempat pemberian pakan (Wrangham 1974; Wallis dan Lee
1999; Bertolani dan Boesch 2008). Pemberian pakan telah dihentikan di lokasi penelitian kera
karena resiko ini, tetapi masih diteruskan di beberapa lokasi orangutan bekas peliharaan, dimana
pengelola taman nasional memberi pakan kepada orangutan di panggung yang telah ditetapkan
dan pada beberapa kasus pemandu lokal mengabaikan peraturan dengan memberi pakan kepada
orangutan di lokasi lain yang tidak diatur. Di tempat ini mereka membujuk orangutan untuk mendekat
dengan memberi pakan, yang membahayakan baik orangutan maupun wisatawan (Dellatore 2007).
Potensi dampak negatif pada kera, terutama dalam hal ada wisatawan yang cedera, menunjukkan
bahwa pemberian pakan harus dihentikan, meskipun dilakukan oleh lembaga pemerintah. Bila
terjadi pemberian pakan yang tidak diatur, aktivitas yang berbahaya ini perlu dihentikan oleh pihak
yang terkait pemantauan dan penegakan serta pendidikan secara bersama-sama. Pemberian
pakan kepada bekas pemeliharaan juga perlu dikurangi ke batas minimum yang diperlukan untuk
kelangsungan hidup dan pemantauan mereka. Panggung ini sebaiknya tidak dijadikan atraksi
wisata. Pemberian pakan perlu dihentikan bila tidak lagi dibutuhkan untuk kelangsungan hidup.
3.2.19

Mengurangi penularan penyakit dengan masker respirator bedah N95

Pemakaian masker bedah oleh orang yang berada dalam jarak dekat dengan kera dalam
melaksanakan proyek penelitian dan wisata telah banyak diperdebatkan karena salah satu resiko
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Wisatawan mengenakan masker
bedah N95, Taman Nasional
Virunga, DRC. Foto oleh ©
Virunga National Park.

terbesar penularan penyakit manusia-kera terjadi melalui patogen yang dibawa udara (Cranfield
2006). Penyakit saluran pernafasan adalah penyebab kematian paling umum di beberapa populasi
kera (Wallis dan Lee 1999; Nutter dkk. 2005; Hanamura dkk. 2007; Kaur dkk. 2008; Whittier, Nutter
dan Stoskopf 2009). Pada tahun 1999, pengkajian aturan wisata gorila gunung oleh IGCP (Homsy
1999) merekomendasikan agar jarak pengamatan minimum ditingkatkan dari 5 meter menjadi
7 meter, berdasarkan penelitian tentang jarak penyebaran droplet dari saluran pernapasan dan
partikel aerosol. Namun, karena ada kekhawatiran tentang pengaturan masker dan pelaksanaannya,
keputusan tentang penggunaan masker ditunda, sambil menunggu bukti lebih lanjut mengenai
keterkaitan antara penularan penyakit dan kehadiran manusia.
Ketika mempelajari manfaat pemakaian masker, perlu diingat bahwa sebagian besar literatur tentang
masker wajah mengkaji perlindungan dari infeksi untuk pemakainya, tetapi dalam kasus wisata,
orang yang berpotensi menularkan penyakit adalah pemakai masker sendiri dan perhatian kita
adalah untuk menahan partikel infeksi untuk tetap berada di dalam dan tidak keluar. Ada sejumlah
pendapat yang bertentangan (pro dan kontra) terkait dengan penggunaan masker. Menurut faktor
yang positif, dalam kondisi ideal masker merupakan rintangan yang efektif bagi patogen yang
dikeluarkan oleh sistem pernapasan. Walaupun keefektifan masker berkurang seiring dengan
waktu atau dalam kondisi yang kurang ideal, berkurangnya aerosolisasi partikel besar masih jauh
lebih efektif daripada tidak mengenakan apapun. Argumen yang menentang penggunaan masker
mencakup fakta bahwa kera harus dihabituasi (dibiasakan) dengan pengunjung yang mengenakan
masker. Para wisatawan juga harus dididik untuk memastikan kepatuhan, terutama karena setiap
ketidaknyamanan yang terkait dengan masker dapat mengurangi kepatuhan. Dalam situasi dingin,
seperti pada lokasi yang tinggi, masker yang kurang pas dapat menyebabkan lensa kaca mata
menjadi kabur dan mengganggu penglihatan untuk fotografi dan teropong4. Beban menjamin
pasokan masker juga menjadi salah satu kekhawatiran, karena keefektifan masker bervariasi,
dan masker dengan kualitas yang sesuai sangat diperlukan karena sifat-sifat perlindungan yang
dimilikinya. Pengelolaan sampah juga menjadi masalah, sebab masker yang jatuh di hutan akan

4 MGVP (2008) menguji respirator N95 berbentuk ‘paruh bebek’, yang memberikan ruang yang lebih luas untuk
bernapas, dan mendapatkan bahwa respirator ini lebih nyaman, tidak begitu panas dan tidak menyebabkan
lensa kaca mata menjadi kabur.
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menjadi formite (karier) yang membawa konsentrasi partikel yang berpotensi resiko menularkan
penyakit.
Sejumlah wabah penyakit yang menonjol yang menjangkiti populasi kera telah dilaporkan (Wallis
dan Lee 1999; Ferber 2000; Leendertz dkk. 2004; Hanamura dkk. 2007; Hosaka 2008; Köndgen
dkk. 2008), bersama data yang memperlihatkan bahwa, dengan kondisi angin tertentu, droplet
yang terkontaminasi dapat menyebar sejauh tiga kali jarak minimal 7 meter yang direkomendasikan
(Cranfield 2006). Laporan dari beberapa lokasi mengkonfirmasikan bahwa peraturan yang
ditetapkan untuk melindungi kera dari penularan penyakit tidak ditegakkan secara sempurna atau
konsisten dan bahwa jarak yang aman tidak dipatuhi (Sandbrook dan Semple 2006; Dellatore
2007; Nakamura dan Nishida 2009). Akibatnya, ada peningkatan tuntutan agar para peneliti kera
besar, wisatawan dan staf, mengenakan masker wajah disamping mengambil langkah-langkah
pencegahan penyakit lainnya. Saat ini langkah seperti ini lebih sering ditemukan di lokasi penelitian,
terutama yang telah mengalami wabah penyakit yang fatal pada populasi studi mereka (misalnya,
Taï National Park, Côte d’Ivoire); namun, pemakaian masker juga mengalami peningkatan di
berbagai lokasi wisata (misalnya, wisata simpanse di Mahale Mountains National Park, Hanamura
dkk. 2006; wisata gorila gunung di DRC dan Rwanda, Hurst 2008c; MGVP 2008, 2009).
Masker memiliki kualitas dan efisiensi yang berbeda-beda. Perbedaan utama antara masker dan
respirator adalah bahwa masker relatif longgar dan melindungi pemakai dari penularan melalui
partikel aerosol besar sementara respirator dapat ditutup rapat dan dapat dikenakan dengan ketat
di bagian hidung dan mulut—respirator dirancang untuk mencegah penularan melalui partikel
aerosol kecil maupun besar (CDC 2004; CDC 2006). Respirator N95 lebih bermutu dan dapat
dikenakan dengan lebih baik dan rapat daripada masker bedah biasa, sehingga memberikan
perlindungan yang lebih baik terhadap penularan melalui partikel aerosol. Masker N95 yang
dapat dikenakan dengan rapat dapat sedikit mengurangi kekaburan lensa kamera atau teropong.
Sebaliknya, pemakaian secara ketat dan rapat dapat mengurangi kenyamanan dan kepatuhan
wisatawan bila mereka merasa kesulitan untuk bernapas. Adanya rambut di wajah juga menjadi
masalah karena masker tidak dapat ditutup dengan rapat. Bimbingan tentang cara pemakaian
masker harus disampaikan sebelum mendekati kelompok kera, saat para wisatawan akan tergesagesa. Masker hanya efektif bila dikenakan dengan benar.
Kami merekomendasikan agar digunakan respirator bedah yang berlapis, yaitu N95 (atau yang
diatasnya 5) setiap saat para wisatawan atau staf mendekati kera dalam jarak 10 meter atau kurang
dari 10 meter. Masker ini harus digunakan dan dibuang sesuai prosedur yang ditetapkan. Pemakaian
masker tidak boleh dijadikan alasan untuk memperlonggar aturan lainnya untuk pencegahan
penyakit. Jika masker N95 tidak tersedia, masker bedah yang terbuat dari kertas dapat digunakan.
Harga respirator N95 adalah sekitar US$ 0,40 per satuannya ditambah biaya pengiriman. Biaya ini
tidak besar dibanding biaya operasional wisata kera besar secara keseluruhan. Tetapi kemampuan
penyalurnya untuk memenuhi kebutuhan ini harus terjamin. Persoalan kepatuhan dan efektivitas
sangat penting dalam pengelolaan masker sebagai bagian dari program pencegahan penyakit.
Kepatuhan, kenyamanan, sikap wisatawan terhadap masker dan cara pembuangan masker
semua perlu dipantau dan hasilnya digunakan sebagai masukan untuk meningkatkan peraturan
dan prosedur. Untuk informasi lebih lanjut tentang respirator N95 lihat Lampiran II.
3.2.20

Masalah wisata dengan kera besar bekas peliharaan

Walaupun wisata untuk melihat kera besar bekas peliharaan tidak menjadi fokus utama dokumen
ini, namun kegiatan ini dapat ditemui di sejumlah lokasi. Di beberapa lokasi kera bekas peliharaan
dan kera liar, terutama orangutan, sudah berinteraksi sehingga sulit membedakan antara yang
liar dengan yang bekas peliharaan (lihat tabel Bagian 1.4.1). Karena adanya resiko tertentu yang
disebabkan oleh habituasi yang berlebihan, para ahli merekomendasikan untuk menghentikan
kegiatan wisata dengan kera besar rehabilitan yang sudah dapat dilepas atau yang sudah dilepas
kembali ke hutan dan juga agar wisata di sebaran hutan dimana kera besar rehabilitan dilepaskan

5 Alat respirator yang menghambat partikel aerosol dengan persentase yang lebih tinggi juga dapat diterima
(N99 atau N100), tetapi harganya lebih mahal.
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juga dihentikan (Rosen dan Byers 2002). Demikian pula, Pan African Sanctuary Alliance (PASA)
tidak menyetujui kegiatan wisata dengan bekas peliharaan karena tingginya resiko terhadap
wisatawan dan staf lapangan (Carlsen dkk. 2006).
Meskipun sudah ada persetujuan pemerintah Indonesia untuk menghentikan wisata dengan bekas
peliharaan, hal ini masih terjadi di sejumlah lokasi orangutan (Bohorok di Sumatera, beberapa
lokasi di dalam Taman Nasional Tanjung Puting di Kalimantan Tengah, serta di dalam dan di
sekitar Nyaru Menteng di Kalimantan Tengah). Wisata orangutan bekas peliharaan sering tidak
diawasi dengan baik sehingga merugikan konservasi orangutan dan alasan pendidikan kunjungan
seperti ini serta mengurangi keberhasilan upaya rehabilitasi (Rijksen dan Meijaard 1999; Russon,
Susilo dan Russell 2004). Menurut hasil analisa belum lama ini, lokasi yang ada pada saat ini
harus melarang pemberian pakan oleh para pemandu wisata kepada orangutan rehabilitan yang
bebas menyebar dan penegakan peraturan harus dilaksanakan dengan mengadakan patroli untuk
mencegah pemberian pakan secara illegal dan ajakan agar orangutan mendatangi jalur yang dilalui
para wisatawan (Dellatore 2007). Program pendidikan resmi yang diadakan untuk para pemandu
wisata, ranger dan operator biro perjalanan serta wisatawan (lokal, nasional dan internasional)
perlu meningkatkan upaya penyadaran tentang resiko memberi pakan kepada orangutan yang
bebas menyebar, terutama bekas pemeliharaan. Ini akan mengatur perilaku manusia di dalam
hutan (Dellatore 2007).
3.2.21

Kesimpulan dari pelajaran yang didapati

Mengingat tingginya biaya pengembangan wisata dan prasarana terkait, serta perlunya untuk
memastikan adanya perlindungan bagi kera terhabituasi untuk jangka waktu yang tidak terbatas,
pembentukan lokasi wisata kera yang baru tidak pernah bisa diremehkan. Selain itu, dibutuhkan
pengelolaan yang padat karya untuk mengembangkan dan melaksanakan kegiatan wisata secara
efektif. Ini juga memerlukan komitmen besar dalam hal sumber daya keuangan dan manusia.
Dapat ditambahkan bahwa banyaknya dampak wisata kera besar juga perlu dipertimbangkan.
Oleh sebab itu, setiap rencana proyek wisata kera wajib menjalani analisa kelayakan, dampak dan
keberlanjutan secara lengkap dan objektif termasuk tinjauan oleh multi-pemangku kepentingan,
sebelum dibuat komitmen pendanaan dan juga sebelum dibuat janji-janji kepada masyarakat
setempat tentang kegiatan wisata dan pembangunan terkait. Hanya lokasi yang memiliki peluang
baik untuk sukses, sesuai analisa kelayakan dan dampak yang dilakukan secara independen, dan
yang berkomitmen untuk melakukan pengawasan maksimal dan mitigasi dampak sesuai dengan
panduan terbaik, yang perlu dikembangkan.

Orangutan Sumatera, Taman Nasional Gunung Leuser, Indonesia. Foto oleh © Perry van Duijnhoven
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Bagian 4. Potensi Dampak Wisata Kera Besar
Sejumlah besar dampak wisata kera besar, baik yang positif maupun negatif, diringkas dalam tabel di bawah ini.

4.1

Tabel potensi manfaat wisata kera besar

Manfaat

Asumsi

Monitoring: Kunjungan secara teratur
meningkatkan monitoring.

•

Dana untuk program monitoring terjamin. •

Pengawasan dan perhatian medis:
Habituasi dan kunjungan secara teratur
mempermudah monitoring kesehatan,
sehingga diagnosa dan intervensi dapat
dilakukan secara lebih dini.

•

•

Dana untuk pengawasan medis dan tim
penanggulangan terjamin.
• Tenaga ahli dan fasilitas laboratorium
tersedia dan dapat diakses.

Catatan
Rencana monitoring harus ada sebelum
habituasi dimulai.
Menyelesaikan rencana untuk
pemantauan kesehatan, perawatan dan
kesiapan menghadapi wabah penyakit
sebelum habituasi dimulai.

Penegakan hukum: Wilayah sebaran yang
• Keamanan di kawasan mendukung
diketahui, habituasi dan meningkatnya
monitoring penegakan hukum.
kehadiran pengunjung dengan sendirinya
• Tersedianya keuangan, logistik dan
meningkatkan perlindungan pada kelompok
staf untuk mendukung/melaksanakan
atau individu kera oleh tim penegakan
penegakan hukum.
hukum.

• Tingkatkan kehadiran penegakan hukum
di kawasan sebelum habituasi.

Mendapatkan penghasilan: Berpotensi
sebagai sumber penghasilan wisata untuk
kawasan lindung melalui pungutan untuk
mengamati kera, tracking, dan kegiatan
terkait lainnya (misalnya, berjalan di
lingkungan alami, akomodasi).

•

Situasi keamanan lokal, regional dan
internasional mendukung kegiatan
wisata.
• Tersedianya sistem keuangan untuk
memastikan pengelola habitat kera
mendapatkan penghasilan yang
memadai untuk menutupi biaya
konservasi
• Para wisatawan tertarik dan bersedia
untuk berkunjung dan mengurus
perizinan.
• Kegiatan wisata dikelola dengan baik.

•

Manfaat bagi masyarakat: kemungkinan
dapat dijadikan sumber manfaat finansil
dan non-finansil bagi masyarakat.

• Tersedianya metode untuk menjamin
aliran penghasilan kepada masyarakat.
• Proyek dirancang agar masyarakat
dilibatkan dalam semua tahap
pembangunan proyek.

•

Manfaat bagi sektor swasta: Penghasilan
dari wisata yang terkumpul melalui efek
pengalian (multiplier effect) ke sektor
swasta di bidang industri wisata dan jasa—
pada tingkat daerah, nasional, regional,
maupun internasional.

•

•

Pemasaran untuk meningkatkan aliran
penghasilan yang berasal dari perizinan
wisata.

Manfaat ekonomi nasional: Meningkatnya
pendapatan pemerintah dari pajak, visa
dan penghasilan lain yang berkaitan
dengan wisata.

• Sistem keuangan nasional yang efektif.
• Transparansi.

Partisipasi dan dukungan masyarakat:
Meningkatnya partisipasi dan dukungan
dari masyarakat setempat untuk kawasan
lindung, pengelolaan hutan dan konservasi
kera sebagai hasil dari aliran manfaat
masyarakat.

• Tersedia metode untuk memastikan
partisipasi masyarakat dalam
pengembangan wisata dan untuk
memaksimalkan aliran manfaat wisata
ke masyarakat, melalui pembagian
penghasilan dan pendapatan lainnya.

•

Meningkatkan dan menfasilitasi
keterlibatan aktif masyarakat lokal
dalam kegiatan konservasi habitat dan
wisata.
Memastikan adanya dukungan pada
kapasitas masyarakat untuk mengelola
berbagai proyek ini.
Memastikan bahwa manfaat wisata
dipahami keterkaitannya dengan
perlindungan hutan dan keberadaan
kera.

•

Para wisatawan tertarik dan bersedia
untuk berkunjung, mengurus perizinan
dan mengunjungi atraksi lainnya.
industri wisata sektor swasta dikelola
dengan baik, dengan jaminan pelatihan.

Mengembangkan atau memperluas
sistem pembagian manfaat untuk
menyerap penghasilan.
• Membangun kapasitas untuk
memastikan bahwa masyarakat
berperan aktif dalam pembagian
manfaat.
• .

•
•

Penelitian dan pelajaran: Dapat
meningkatkan pengetahuan tentang kera.
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•

Penelitian dan pemantauan berbasis
ranger menyediakan data untuk sistem
database dan informasi sentral.

Analisa keuangan potensi penghasilan
yang akan diperoleh dari kegiatan
wisata kera besar sangat penting bagi
pengkajian dampak.

•

Peluang penelitian mungkin lebih
terbatas dalam kelompok wisata.

Manfaat

Asumsi

Catatan

Kemauan politik, kebanggaan dan citra
nasional dan daerah: Kera besar dan
habitatnya dinilai sebagai alat untuk
mempercepat pembangunan dan image
nasional dan atau daerah.

•

Nilai politis dari pendapatan wisata
melebihi nilai konservasi daripada
persepsi tentang konversi lahan.

•

Keputusan untuk tidak menghabituasi
kemungkinan dapat mengakibatkan
hilangya kemauan politik dan/atau
hilagnya dukungan terhadap kawasan
atau hutan lindung.

Kerjasama regional: inisiatif wisata regional
dapat mendorong kolaborasi regional lebih
lanjut tentang tindakan konservasi kera.

•

Kemauan politik dan hubungan lintas
batas mendukung kerjasama regional.

Kesadaran dan dukungan internasional:
Para donor tertarik pada keberlanjutan
keuangan secara mandiri. Program yang
mendapat pengakuan internasional akan
meningkatkan komitmen jangka panjang
dari pemerintah.

•

Pariwisata dikelola dengan baik dan
dipandang sebagai sumber pendapatan
berkelanjutan.

•

Mendokumentasikan studi dampak
wisata dan distribusikan ke organisasi
internasional.
Wisatawan internasional sering kembali
ke negara asal sebagai pendukung
jangka panjang.

•

Meningkatnya konservasi kera besar dan
habitatnya sebagai hasil dari semua di
atas.

4.2

Tabel potensi biaya dan kelemahan wisata kera besar

Kelemahan

Langkah mitigasi

Catatan dan Titik Aksi

Perburuan liar: Kera terhabituasi lebih
rentan terhadap perburuan liar dan konflik
jika tidak dilindungi dengan baik, karena
tidak merasa rasa takut pada manusia.

•

Kera yang terhabituasi harus selalu
diberikan perlindungan melalui kegiatan
monitoring dan patroli di dalam wilayah
sebarannya setiap hari.
Perlindungan untuk kelompok
terhabituasi atau yang pernah
dihabituasi sebelumnya oleh patroli
pengawasan ranger- untuk selamanya.
Asumsi—kesinambungan pengelolaan
dan pengamanan.

•

Aktivitas pencegahan penyakit pada
kera.
Protokol yang tegas untuk diikuti tim
habituasi.
Mitigasi, jika mungkin, akan dibahas
lebih lanjut dengan penasehat medis
satwa.

•

Nasehat dari tenaga medis hewan untuk
meminimalkan stres dan resiko penyakit
selama habituasi.

Penegakan aturan dan peraturan yang
•
tegas untuk wisatawan dan peneliti yang
mengunjungi kera.
•
Pelatihan dan evaluasi yang terus
menerus.
Peninjauan kembali protokol secara
•
teratur berkaitan dengan penelitian baru.
Pelajaran untuk wisatawan sebelum
melakukan kunjungan.
•

Merancang dan melaksanakan evaluasi
kunjungan untuk mengkaji kepatuhan.
Menyusun respon medis dan rencana
menghadapi wabah penyakit yang tak
terduga.
Melakukan distribusi dan pembahasan
dokumen tentang resiko penyakit (atau
kombinasi) dengan tim pengembangan
wisata dan para pemangku kepentingan.
Analisa data penyakit dan kematian kera
yang dilakukan secara terus menerus.
mbangunan.

•

•
Penyakit – 1: Habituasi membuat kera
lebih rentan terkena penyakit selama
berlangsungnya proses habituasi.

•
•
•

Penyakit – 2 a: Habituasi memungkinkan
manusia mendekati kera dari jarak
dekat, sehingga meningkatkan resiko
penularan penyakit melalui hubungan yang
berlangsung terus menerus.

•
•
•
•

•

Diskusi diperlukan tentang potensi dehabituasi, jika ada
Karena orangutan bersifat lebih soliter,
pemantauan setiap individu terhabituasi
tidak mungkin dilakukan setiap hari.
Lokasi orangutan harus berupaya
sekeras mungkin untuk melindungi
orangutan terhabituasi agar tidak terjadi
perburuan sama sekali.

Implikasi biaya – 1: Implikasi keuangan
memperlihatkan biaya habituasi yang
tinggi—dengan jangka waktu bertahuntahunb.

•

Dukungan keuangan untuk proses
habituasi harus terjamin sebelum
diluncurkan.

•

Pastikan ada dana yang memadai
sebelum memulai habituasi.

Implikasi biaya – 2: Kegiatan wisata dan
upaya perlindungan dan pemantauan
kelompok terhabituasi secara
berkesinambungan membutuhkan
biaya operasional (staff, peralatan dan
infrastruktur) yang tinggi.

•

Para pemangku kepentingan
pengembangan wisata perlu
memastikan adanya rencana keuangan
jangka panjang untuk menutupi biaya
operasional meskipun pasar wisata
mengalami kemerosotan.

•

Lakukan survei ekonomi dan pasar
untuk menganalisa keberlanjutan
program sebelum menyusun rencana
wisata.
Susun rencana pendanaan darurat untuk
menutupi biaya operasional pada saat
pasar wisata dalam keadaan tidak stabil.

Pengalihan perhatian pengelola: Wisata
dapat memisahkan sumber daya dari fokus
inti konservasi.

•

Memperkuat konservasi sebagai tujuan
utama dalam rencana strategi dan
rencana pembangunan wisata.

•

•
•

Dapatkan dana pembangunan wisata
dari sumber tambahan/baru.
Mengangkat personil tambahan.
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Kelemahan

Langkah mitigasi

Catatan dan Titik Aksi

Masuknya-migrasi penduduk:
Keberhasilan pembangunan wisata dapat
mendorong pertumbuhan komunitas
manusia di sekitar kawasan habitat kera.

•

Rencana pembangunan lokal/kabupaten
perlu membatasi pertumbuhan di luar
kendali.

•

Proses pengkajian dampak lingkungan
perlu menangani potensi terjadinya
pembangunan berlebihan dan
peningkatan populasi.

Perubahan wilayah sebaran: Wilayah
sebaran kera dapat berubah. Akibatnya,
kelompok atau individu dapat menyebar
di luar kawasan lindung ke kawasan yang
mengalami peningkatan tekanan dari
perburuan liar, atau mendekat dengan
infrastruktur manusia yang menyebabkan
bertambahnya resiko penyakit, perburuan
liar, cedera dan konflik dengan manusia.

•

Pemantauan semua individu setiap
hari sangat penting, baik pada saat
menjalani habituasi maupun saat
operasi wisata setelah habituasi.
Pemantauan ini harus berlanjut untuk
seterusnya.
Patroli penegakan hukum dilakukan
di seluruh wilayah sebaran individu/
kelompok.

•

Pemantauan kelompok atau individu
yang sedang menjalani habituasi sangat
penting untuk menilai luas penyesuaian
wilayah sebaran yang mungkin terjadi
sebagai akibat proses habituasi.

Konflik manusia-kera besar – 1: Potensi
peningkatan konflik dengan manusia
dan ternak bila kelompok wisatawan
meninggalkan habitat yang dilindungi
(walaupun wilayah sebaran sudah berada
di luar kawasan lindung sebelum habituasi)
atau terjadi tumpangtindih dengan aktivitas
manusia (misalnya di zona serba guna).

•
•
•

Sensitisasi.
Pembagian penghasilan.
Program mitigasi konflik manusia-kera
besar.
• Jangkauan kesehatan masyarakat/
ternak.
• Pengkajian wilayah sebaran pada saat
melakukan pilihan kelompok.

•

Diperlukan penelitian tambahan apakah
habituasi menimbulkan peningkatan
perilaku pengambilan hasil tanaman
pertanian.

Konflik manusia-kera besar – 2: Konflik
meningkat bila wisata dilakukan dengan
kera yang merusak tanaman pertanian di
lahan pribadi.

• Telusuri ide biaya ‘masuk’ bila ada
kemungkinan kunjungan wisata
dilaksanakan di lahan/kebun
masyarakat.

Over-habituasi: Habituasi jangka panjang
dapat berakibat terjadinya over-habituasi c,
dengan kemungkinan peningkatan kontak
dengan manusia, cedera pada manusia
dan kera, serta peningkatan resiko penyakit
karena jarak yang dekat.

• Teliti pengurangan over-habituasi.
• Tegakkan peraturan!
• Halangi jarak dekat dengan kera.
• Pelajari panduan perilaku manusia saat
dekat dengan kera mendekatnya.

•

Pengkajian dan penelitian yang berlanjut
tentang dampak habituasi jangka
panjang.

Stres – 1: Habituasi merupakan proses
yang dapat mengakibatkan stress bagi
kera— stres awal saat habituasi dapat
memperbesar kemungkinan terkena
penyakit dan memerkecil laju reproduksi.

•

Menyusun dan menggunakan ‘panduan’
habituasi untuk mengurangi stres.
Menyusun dan melaksanakan protokol
penelitian untuk pemantauan stres
selama habituasi.

• Menyusun panduan habituasi kera besar.
• Jika melakukan habituasi yang baru,
rancangkan program pemantauan untuk
mengkaji faktor stres.

Stres – 2: Stres kronisd menyusul habituasi
selama beroperasinya kegiatan wisata.
Situasi stres mencakup perilaku normal
(misalnya, perkelahian dan interaksi) serta
interaksi manusia.

•

Peraturan yang telah ditinjau, dipatuhi
secara tegas untuk meminimalkan stres
kronis.

•

Perubahan perilaku dan gangguan sosial:
penelitian telah menunjukkan adanya
dampak signifikan dari kegiatan wisata
terhadap perilaku kera

•

Merancang peraturan kunjungan/
pengunjung berkaitan dengan
perubahan perilaku yang terlihat.
Kepatuhan yang tegas pada peraturan.

•

•

•

•

•

•
•

Berkurangnya keberhasilan reproduksi:
dampak perilaku, stres, penyakit dan
suppresi immuno dapat menyebabkan
terjadinya kegagalan reproduksi, dengan
dampak pada ukuran populasi setelah
beberapa waktu.
Kecaman internasional: Berkurangnya
dukungan bila terkesan kegiatan wisatanya
berlebihan.

•
•

Dampak habitat: Dampak negatif kegiatan
tracking terhadap habitat—vegetasi dan
spesies satwa lain.
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•
•
•

Meninjau kembali pengelolaan wisata
untuk mengurangi penyebab stres.
Menyusun rencana pemantauan stres.

Satukan hasil penelitian untuk
disampaikan kepada staf dan para
pengambil keputusan.
Meninjau kembali pengelolaan wisata
untuk mengurangi dampak pada
perilaku.
Penelitian/pemantauan kelompok
terhabituasi berlanjut.

•

Penelitian tentang dampak habituasi
pada perilaku reproduksie, perawatan
induk dan angka kematian bayi.

Laksanakan studi kelayakan dan
peninjauan dampak sebelum membuka
wisata habituasi baru.
Sebarkan laporan studi kelayakan bila
habituasi direkomendasikan.

•

Pendanaan untuk studi kelayakan/
dampak perlu dimasukkan dalam
rencana awal pembangunan wisata.

Lakukan tracking dengan membuka
jalan kecil seperlunya saja.
Batasi jumlah wisatawan per kelompok.
Batasi jumlah kelompok di tertentu.

•

Menyusun protokol untuk para tracker
dan pemandu untuk meminimalkan
dampak pada habitat.

Kelemahan

Langkah mitigasi

Catatan dan Titik Aksi

Polusi dan dampak infrastruktur wisata
dan kegiatan terhadap habitat

•

Lakukan Pengkajian Dampak
Lingkungan sebelum membangun
infrastruktur wisata.

•

Peraturan tambahan untuk
meminimalkan limbah yang berkaitan
dengan wisata.

Pengawalan militer bagi wisatawan, bila
diperlukan, tingkatkan semua dampak

•

Kembangkan kode etik untuk
pengawalan militer untuk meminimalkan
dampak.

Pembangunan tidak terkendali: Wisata,
jika tidak dikontrol dengan tujuan
konservasi, dapat mendorong terjadinya
pembangunan pondok-pondok dan kamp
di luar rencana yang merusak pandangan
dengan dampak lingkungan yang negatif.

•

Rencana zonasi akan dikembangkan
untuk mengawasi infrastruktur di daerah
wisata.

•

Survei pasar akan memberikan para
calon developer perkiraan hunian untuk
menyusun rencana.

Pengaruh tidak langsung pada lokasi
kera lain: Pembangunan wisata kera di
satu lokasi akan menimbulkan permintaan/
harapan supaya wisata dikembangkan di
lokasi lain.

•
•

Mengatur harapan di lokasi yang dekat.
Laksanakan survei pasar untuk
menganalisa potensi pasar wisata kera
di lokasi yang sedang dipertimbangkan.

•

Harapan yang gagal dapat berakibat
reaksi yang tidak baik terhadap
konservasi kera dan habitat.

Dampak negatif pada penduduk lokal:
Kurangnya manfaat yang diperoleh
diperburuk dengan meningkatnya tindak
kriminil dan harga, dampak sosial atau
budaya dan sebagainya.

•

Susun dan laksanakan berbagai rencana •
untuk mengoptimalkan dampak bagi
masyarakat.

Dampak pada masyarakat akan
berpengaruh pada sikap masyarakat
terhadap konservasi.

Dampak negatif pada kera dan habitat
sebagai akibat dari semua yang tersebut
di atas.
Perhatikan keseimbangan antara resiko penyakit dan perawatan medis: Habituasi memungkinkan terlaksananya perawatan medis/pemantauan
penyakit. Membiarkan kelompok tidak terhabituasi berakibat berkurangnya resiko penularan penyakit dan tidak adanya peluang untuk melakukan
intervensi medis.
a

Habituasi beberapa taksa membutuhkan waktu 2 tahun atau lebih, dan pembangunan wisata sebaiknya beroperasi berdasarkan rencana jangka
waktu 5 tahun.
b

c

Hubungan yang lama dan overhabituasi dapat menimbulkan hirarki antara manusia dengan kera dan menyebabkan cedera.

Stres akut vs. stres kronis—pada stres kronis, meskipun stresnya tidak akut lagi, penelitian pada gorila gunung memperlihatkan bahwa hormon
stres masih lebih tinggi dibanding sebelumnya (Nizeyi 2005).
d

Data dari gorila Bwindi memperlihatkan bahwa pertumbuhan pada kelompok habituasi agak sedikit berkurang (tidak signifikan) dibanding kelompok tidak terhabituasi (Robbins pers. comm.). Sebaliknya, pada sensus yang dilakukan berulang kali di Virungas, proporsi gorila gunung yang
belum dewasa lebih besar pada kelompok terhabituasi dibanding kelompok tak terhabituasi. Hal ini dapat menjadi rumit dengan diseleksinya
kelompok yang lebih banyak betina dan remaja untuk keperluan wisata/penelitian, dan/atau kenyataan bahwa kelompok-kelompok ini mendapat
perlindungan yang lebih baik.

e

Taman Nasional Volcanoes,
Rwanda. Foto oleh © Lynn Barrie
dan Frances Broussard
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4.3

Pembahasan dampak wisata utama

Seperti yang terlihat pada tabel di atas, wisata kera besar memiliki sejumlah manfaat dan
kelebihan disamping sederetan potensi resiko dan kelemahan. Salah satu manfaat yang menonjol
adalah potensi beberapa lokasi memperoleh penghasilan yang signifikan dan mempromosikan
maksud baik (goodwill) di tingkat lokal, nasional dan internasional, yang secara bersama-sama
dapat memberikan dukungan yang signifikan bagi upaya konservasi di habitat kera (Harcourt
2001). Namun, hal ini harus dipertimbangkan melalui perbandingan dengan sejumlah dampak
kerugian, diantaranya potensi penularan penyakit, perubahan perilaku dan konflik manusia-kera
besar yang merupakan tantangan yang signifikan terhadap adanya opini bahwa wisata kera besar
perlu dikembangkan secara luas.
4.3.1

Dampak positif utama—pendanaan konservasi berkelanjutan

Wisata kera besar berpotensi menghasilkan pendapatan yang signifikan, bukan saja bagi pengelola
lokasi, tetapi juga bagi masyarakat lokal, pemerintah lokal dan pusat serta sektor swasta. Setelah
biaya pengembangan kegiatan wisata terpenuhi melalui dana hibah, pinjaman atau investasi
lainnya, sebuah lokasi wisata kera yang sukses mampu menutupi biaya operasional serta biaya
pengelolaan konservasi di lokasi tersebut. Pariwisata juga dapat memberikan penghasilan yang
memadai untuk mendukung upaya konservasi yang lebih luas. Oleh sebab itu, wisata kera besar
berpotensi untuk menyediakan pendanaan konservasi secara berkelanjutan.
Namun, saat mempertimbangkan manfaat ekonomi kegiatan wisata, yang mungkin signifikan di
beberapa lokasi, para perencana dan pengambil keputusan perlu memperhitungkan tingginya
biaya pengembangan dan pengoperasian program wisata. Biaya pengembangan wisata kera
sebagai kegiatan konservasi mencakup pengeluaran yang signifikan selama masa habituasi,
yang dapat berlangsung selama dua tahun atau lebih, dan selama itu tidak ada penghasilan
yang bisa diharapkan. Pada saat yang sama, dana harus tersedia untuk menutupi pembangunan
infrastruktur yang memadai bagi kegiatan wisata, serta untuk pengangkatan dan pelatihan staf.
Sebuah rencana kontingensi juga perlu disiapkan agar kegiatan perlindungan dan pemantauan
utama dapat berlanjut pada saat rendahnya kunjungan wisatawan baik pada musim yang dapat
diprediksi maupun pada saat yang tak terduga seperti adanya masalah keamanan dan masalah
ekonomi global yang berdampak pada kegiatan wisata. Kera besar yang terhabituasi harus
dilindungi untuk selamanya dan ini mahal. Tentu saja tidak semua lokasi akan mampu memenuhi
biaya ini melalui penghasilan dari kegiatan wisata saja, karena ada banyak faktor yang menentukan
kemampuan untuk menarik dan mempertahankan salah satu sektor dari pasar global yang terbatas
untuk wisata kera. Dengan demikian, jumlah lokasi di suatu negara atau wilayah untuk spesies
atau subspesies tertentu yang akan dilestarikan dapat dibatasi; untuk ini diperlukan perencanaan,
komunikasi dan kerjasama di tingkat nasional maupun regional untuk memastikan kegiatan wisata
tidak dikembangkan di lokasi yang nantinya tidak mampu bertahan.
4.3.2

Dampak positif utama—peningkatan pemantauan dan perlindungan kera

Tentunya bila kera menjalani habituasi dan diikuti secara teratur baik untuk keperluan wisata
maupun penelitian, tingkat perlindungan dan upaya penegakan hukum di wilayah sebaran mereka
sangat tinggi seperti juga kemungkinan bagi mereka untuk mendapatkan pelayanan medis bagi
penyakit dan luka-luka yang disebabkan oleh manusia. Selain itu, wisata meningkatkan kesadaran
lokal, nasional dan internasional tentang kebutuhan untuk melestarikan kera besar dan ancaman
yang mereka hadapi, sehingga dukungan keuangan dan politik untuk perlindungan mereka
semakin bertambah.
4.3.3

Dampak negatif kritis—penularan penyakit

Berbagai dampak wisata kera diuraikan pada Tabel 4.1 dan 4.2 dan semuanya perlu diperhatikan.
Namun, dua dampak diantaranya menonjol bukan saja karena konsekuensinya yang berpontensi
buruk tetapi juga karena konsekuensi ini sebenarnya dapat dicegah dengan mengikuti dengan
cermat panduan yang dijelaskan dalam dokumen ini. Kedua dampak ini adalah penularan penyakit
dan perubahan perilaku.
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Potensi penularan penyakit merupakan satu lagi resiko signifikan yang berkaitan dengan wisata.
Kera besar mudah terserang penyakit yang dibawa manusia karena kedekatan sejarah filogenetik
dan kera besar rentan khususnya pada penyakit yang belum pernah mereka dapati sebelumnya
sehingga tidak memiliki resistensi yang alami (Ferber 2000; Wallis dkk. 2000; Woodford dkk. 2002;
Garber 2008). Habituasi menyebabkan terjadinya stres pada kera dan stres dapat meningkatkan
kerentanan terhadap penyakit, termasuk penyakit yang dibawa oleh manusia, baik wisatawan,
petugas taman nasional (ranger), peneliti atau penduduk setempat. Penyakit yang paling
memprihatinkan adalah yang mudah menular tanpa kontak langsung atau lama (Leendertz dkk.
in press). Sejumlah lokasi telah mengalami wabah penyakit, dan beberapa lokasi diantaranya
mengalami kematian banyak kera, yang diduga atau terbukti telah melakukan kontak dengan
manusia (Macfie 1991; McNeilage 1996; Homsy 1999; Wallis dan Lee 1999; Woodford dkk. 2002;
Kaur dan Singh 2008).
Resiko penularan penyakit telah mendorong sikap hati-hati dalam merancang aturan dan
peraturan yang mengatur pengelolaan wisata dan pelaksanaan kunjungan, termasuk batasan
jumlah wisatawan, waktu yang dilalui bersama kera dan jarak pandang (Hastings dkk. 1991;
Macfie 1991, 1996; Kortlandt 1996; Wallis dan Lee 1999; Mudakikwa 2001). Meskipun beberapa
ahli telah memperingatkan resiko penyakit (Homsy 1999; Wallis dkk. 2000) dan memberikan bukti
tidak langsung tentang penularan penyakit (Lonsdorf dkk. 2006; Hanamura dkk. 2007; Hosaka
2008), sampai saat ini bukti penularan langsung pada kera liar masih terbatas pada infeksi bakteri
dan parasit (Graczyk dkk. 2002; Goldberg dkk. 2007; Rwego dkk. 2008).
Namun, penelitian baru memberikan bukti yang lebih meyakinkan tentang penularan virus antara
manusia dan kera liar (Kaur dkk. 2008; Köndgen dkk. 2008), dan mendukung argumen untuk
protokol yang ketat yang mengatur pemanfaatan kera untuk keperluan wisata dan penelitian.
Sementara penyakit dapat terbawa masuk ke dalam habitat oleh masyarakat sekitar, pengungsi,
militer dan sebagainya, para wisatawan dan peneliti membutuhkan perhatian khusus karena
mereka mengadakan kontak dari jarak dekat dan untuk waktu yang relatif lebih lama dengan
kera besar, serta tanggung jawab moral. Para wisatawan juga adalah jumlah terbesar kontak
baru untuk sekelompok kera, mulai dari enam pengunjung baru per hari hingga lebih banyak lagi
di lokasi yang belum melaksanakan pembatasan secara ketat. Para staf lapangan dan peneliti
harus mengikuti panduan ini dan protokol pemantauan kesehatan karyawan secara ketat. Para
wisatawan internasional berasal dari berbagai negara dan sering dari negara yang jauh. Dalam
perjalanan mereka biasanya berdekatan dengan wisatawan lainnya dalam ruangan yang sama
(misalnya dalam pesawat atau alat transportasi lainnya), dan akibat kedekatan mereka dengan
patogen dapat diperburuk oleh stres perjalanan (Wilson 1995; Ostroff dan Kozarsky 1998; Adams
dkk. 2001). Karena kegiatan wisata dapat mengakibatkan stres psikologis yang menetap dan
meningkatkan kerentanan terhadap penyakit pada kera besar (Hudson 1992; Hofer dan East
1994; Meder 1994), resiko penularan penyakit akan diperburuk oleh kontak jarak dekat dengan
wisatawan yang terinfeksi (Sandbrook dan Semple 2006). Namun, wisatawan tidak dapat diberikan
pemeriksaan kesehatan secara sistematis, sehingga peluang untuk meminimalkan risiko tertuju
pada pengelola wisata. Sebagian besar lokasi wisata kera besar meminta agar para wisatawan
melaporkan sendiri bila mengalami gejala klinis penyakit dan menunda kunjungan. Namun,
diketahui bahwa wisatawan yang mengalami gejala penyakit telah mengunjungi kera terhabituasi
(Ostroff dan Kozarsky 1998; Adams dan Infield 2003; Sandbrook 2006; Muehlenbein dkk., 2008),
sehingga membawa patogen penyakit ke lingkungan kera.
Penyakit yang dialami kera yang bukan berasal dari wisatawan juga dapat mempengaruhi kegiatan
wisata. Sebuah contoh tragis adalah dampak buruk dari Ebola, yang menewaskan 95% individu
gorila yang dikenal dalam wabah di Gabon dan Republik Kongo (Walsh dkk. 2003; Caillaud dkk.
2006), termasuk dua kelompok di Lossi yang telah terhabituasi untuk kegiatan wisata (Bermejo
dkk. 2006). Ebola juga telah menewaskan simpanse terhabituasi di Taï National Park (Formenty
dkk. 1999). Ebola merupakan salah satu diantara sejumlah penyakit yang ditularkan dari kera ke
manusia, meskipun kebanyakan tidak mematikan. Namun, hal ini memperkuat pernyataan bahwa
penyakit dapat menular di kedua arah dan para wisatawan yang mengunjungi kera besar memiliki
kepentingan pribadi untuk mematuhi protokol pencegahan penyakit.Para ahli kesehatan dapat
memberikan nasehat tentang pola penyakit dan wabah sebagai informasi kepada pengelola wisata
kera. Misalnya, penyelidikan kasus virus Marburg baru-baru ini di Uganda (penyakit pendarahan
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mirip dengan Ebola, diduga dilakukan oleh kelelawar dan sangat mematikan bagi kera besar)
menyimpulkan bahwa gua kelelawar adalah kemungkinan sumber infeksi bagi seorang wisatawan
Belanda (Timen dkk. 2009). Tujuh hari kemudian ia melihat gorila gunung dari jarak beberapa
meter. Hal ini memberikan alasan untuk kecemasan mengenai wisata kera yang mencakup guagua kelelawar—kunjungan ke gua harus dijadwalkan setelah melihat kera besar atau dihindari
sama sekali di negara-negara yang memiliki riwayat seperti Marburg, karena adanya resiko bagi
kesehatan umum (Timen dkk. 2009).
Banyak aturan dan peraturan wisata kera besar dibuat karena adanya resiko penyakit yang
merupakan salah satu dari tiga ancaman terbesar bagi kelangsungan hidup jangka panjang
kera besar (bersama dengan perburuan liar dan hilangnya habitat). Pengawasan penyakit perlu
diperhatikan untuk setiap program wisata dan para pembaca sangat dianjurkan membaca IUCN
Best Practice Guidelines for Health Monitoring and Disease Control in Great Apes, sebagai
pendamping utama dokumen ini (Leendertz dkk. in press).
4.3.4

Dampak negatif kritis—perubahan perilaku

Habituasi oleh manusia diketahui mempengaruhi perilaku kera besar, menimbulkan stres dan
dapat berakibat penampilan sikap agresif terhadap manusia, pola aktivitas harian yang berubah
dan perubahan daerah jelajah (Grieser Johns 1996; Cipolletta 2003; Williamson dan Feistner
2003; Blom dkk. 2004; Nizeyi 2005; Goldsmith dkk. 2006; Doran-Sheehy dkk. 2007; Bertolani
dan Boesch 2008; Klailova dkk. 2010). Kemungkinan dampak lain dari stres adalah perilaku
yang menyimpang dari kebiasaan. Tidak banyak studi pengkajian yang telah dilakukan tentang
perubahan perilaku di hadapan wisatawan: gorila barat menunjukkan tingkat agresi yang lebih
tinggi, dengan berkurangnya waktu tidur dan istirahat gorila jantan yang dominan secara signifikan
(Hodgkinson dan Cipolletta 2009), sementara gorila gunung memperlihatkan perubahan pada pola
kegiatan dengan menghabiskan lebih banyak waktu bergerak dan meningkatkan pemantauan
(Fawcett 2004; Muyambi 2005). Orangutan di Bukit Lawang mengurangi waktu mencari makan,
melakukan perjalanan dan bersosialisasi di depan wisatawan (Dellatore 2007), meskipun
perubahan ini dapat disebabkan oleh para pemandu wisata yang berupaya menarik perhatian
orangutan dengan pakan—perbuatan yang tidak sesuai dengan anjuran dalam buku panduan ini.
Kegiatan wisata juga dapat menimbulkan dampak negatif secara tidak langsung pada interaksi
sosial, karena peluang kera terhabituasi untuk berinteraksi dengan individu yang tidak terhabituasi
akan berkurang (Ancrenaz pers. comm.; Williamson pers. obs.).

Gorila gunung, Taman Nasional
Virunga, DRC. Foto oleh © Russ
Mittermeier/CI.
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Dampak pada perilaku kera jelas perlu diminimalkan bukan saja untuk alasan kesehatan dan
kesejahteraan kera tetapi juga karena para wisatawan membayar untuk melihat perilaku yang asli
dan ini tidak boleh terpengaruh oleh kegiatan wisata itu sendiri. Implikasi jangka panjang dari
dampak ini masih belum diketahui. Namun, walaupun belum ada bukti langsung mengenai dampak
perilaku negatif kita perlu melakukan pencegahan dengan meningkatkan pengawasan terhadap
kegiatan wisata dan mengelola kegiatan ini dengan penyesuaian untuk menghindari perubahan
perilaku. Kenyataan bahwa stres dapat menyebabkan perubahan daerah jelajah tentunya akan
berpengaruh pada logistik wisata, seperti yang terlihat pada kelompok-kelompok gorila gunung
lintas batas, dan harus menjadi dorongan tambahan untuk menjamin penegakan peraturan yang
dirancang untuk meminimalkan dampak seperti ini.
4.3.5

Dampak negatif kritis—kerentanan terhadap perburuan liar

Kera besar yang terhabituasi untuk keperluan wisata atau penelitian akan menjadi lebih rentan
terhadap pendekatan oleh manusia pada umumnya, yang mungkin sudah berada dalam jarak
dekat sebelum kera menyadari adanya bahaya mengancam. Dengan demikian, kera terhabituasi
menghadapi resiko penangkapan, cedera atau kematian yang lebih besar baik yang disengaja
maupun tidak disengaja di tangan pemburu atau tentara. Kerentanan kera selama periode yang
tidak aman ditunjukkan oleh pembantaian gorila terhabituasi di Taman Nasional Kahuzi-Biega
(Yamagiwa 1999) dan Taman Nasional Virunga (Kalpers dkk. 2003), termasuk ‘eksekusi’ gorila yang
diketahui secara luas pada tahun 2007 (Williamson dan Fawcett 2008). Akibatnya, kera terhabituasi
harus dipantau setiap hari, dan dilindungi oleh tim yang melaksanakan patroli penegakan hukum.
Pemerintah dan LSM harus melaksanakan tanggung jawab mereka untuk melindungi kelompokkelompok terhabituasi dan habitat mereka dengan melaksanakan program penegakan hukum dan
pemantauan yang tersusun dengan baik, meskipun kegiatan seperti ini dapat berkurang pada
masa tidak aman. Keberadaan tim penegak hukum tidak hanya menghalangi kegiatan ilegal, tetapi
juga memungkinkan pengelola dan tim medis hewan untuk merespon dengan segera jika ada
kegiatan ilegal yang terjadi. Komitmen untuk melakukan pemantauan harian merupakan suatu
kebutuhan penting bagi semua kera terhabituasi dan harus dilakukan tanpa batas waktu, sebab
de-habituasi tidak mungkin dapat dicapai.

4.4

Kesimpulan tentang dampak wisata

Untuk mengatasi banyaknya dampak negatif wisata, khususnya dampak penting yang ditekankan
di atas, rancangan pengelolaan wisata kera besar serta aturan dan peraturan terkait wajib
memperhitungkan mitigasi dampak, dan kemampuan menahan tekanan dari tuntutan yang
berkembang untuk peningkatan penghasilan dan ‘peluang’ dari kegiatan wisata. Juga penting
bahwa organisasi yang mengembangkan dan mengoperasikan wisata kera besar memprioritaskan
pelatihan personil wisata lapangan, penegakan peraturan, dan penyebaran isi dan dasar pemikiran
rekomendasi ini. Para peserta audiensi utama bukan saja wisatawan dan staf perusahaan wisata
tetapi juga para pengambil keputusan dari otoritas kawasan yang dilindungi dan departemen
terkait. Selain itu, jasa-jasa yang melindungi kera terhabituasi dari kegiatan ilegal dan penyakit
harus didanai dan dilaksanakan. Dokumen ini perlu dijadikan sumber daya yang berguna, yang
menguraikan konsep-konsep utama untuk mengurangi (mitigasi) dampak negatif dan pada saat
yang sama mengoptimalkan dampak positif dari wisata kera besar.

Bagian 5. Panduan Wisata Kera Besar
Pada bagian ini, pembaca akan menyadari pelajaran yang didapati dari pengalaman global dengan
wisata kera besar (Bagian 3) dan jumlah besar potensi dampak wisata kera besar (Bagian 4).
Informasi ini diharapkan dapat membantu mendorong pemahaman dan kesediaan untuk menerima
dan melaksanakan pedoman yang dirumuskan dalam Bagian 5, yang mewakili pedoman terbaik
untuk desain dan pengelolaan kepariwisataan. Rekomendasi ini didasarkan pada prinsip bahwa
wisata kera besar harus menguntungkan konservasi kera besar. Semua potensi dampak, baik
positif maupun negatif, harus dipahami, dievaluasi, dan dipertimbangkan dalam perencanaan
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dan pengelolaan prakarsa wisata sedemikian rupa hingga dampak positif yang dieksploitasi dan
dimaksimalkan hingga tingkat tertinggi, sementara dampak negatif diminimalkan atau, lebih baik
lagi, dihindari sama sekali.

PANDUAN UMUM UNTUK SEMUA SPESIES KERA BESAR
5.1

Dasar-dasar menggunakan wisata sebagai alat konservasi kera besar

5.1.1

Wisata bukanlah obat mujarab (panacea) untuk konservasi kera besar atau mendatangkan
penghasilan

Kegiatan wisata dapat berkontribusi untuk upaya konservasi kera besar tetapi tidak akan dapat
bertahan di semua lokasi. Semua lokasi harus memenuhi kriteria yang tercatat di Bagian 5.2 dan
5.3, atau bagi yang tidak memenuhi dianggap tidak sesuai untuk wisata kera besar. Lokasi yang
gagal menghasilkan pendapatan yang diharapkan ada kemungkinan akan mengalami reaksi yang
tidak baik terhadap upaya konservasi. Oleh sebab itu, timbulnya harapan yang salah di kalangan
politisi, pengelola dan masyarakat lokal perlu dihindari.
5.1.2

Wisata dapat meningkatkan dukungan jangka panjang untuk konservasi

Wisata kera besar dapat meningkatkan nilai-nilai keuangan, estetika dan budaya kera serta habitat
mereka sesuai persepsi masyarakat lokal, para pembuat kebijakan dan pimpinan politik di negaranegara sebaran kera besar, sehingga meningkatkan dukungan jangka panjang untuk konservasi
kera dan habitatnya (Harcourt 2001).
5.1.3 Konservasi harus menjadi tujuan utama
wisata kera besar
Konservasi kera besar harus mendapatkan
prioritas di atas kepentingan ekonomi dan politik
di seluruh lokasi wisata kera besar. Setiap lokasi
yang melakukan wisata kera besar harus secara
terus menerus menekankan perlunya perlindungan,
penegakan
hukum,
peningkatan
kesadaran
lingkungan dan kegiatan konservasi lainnya.
Upaya dan sumber daya yang dibutuhkan untuk
mengembangkan dan mengoperasikan wisata tidak
boleh mengalihkan sumber daya dan perhatian dari
fokus konservasi.
5.1.4
Manfaat konservasi yang diharapkan harus
jauh lebih besar dari potensi resiko
Proposal pengembangan wisata kera besar harus
menjalani pengkajian kelayakan dan dampak yang
lengkap, serta kegiatan ini sebaiknya dilaksanakan
hanya bila manfaat yang diharapkan jauh lebih
besar daripada potensi resiko. Program wisata
dan langkah-langkah mitigasi dampak terkait harus
secara signifikan meningkatkan hasil konservasi
dibanding skenario tanpa wisata. Hanya program
yang meningkatkan upaya konservasi dan
perlindungan populasi kera yang perlu dilanjutkan.
Walaupun ini merupakan panduan umum untuk
semua kera besar, panduan ini sangat penting untuk
populasi yang kritis dan populasi kecil karena status
konservasi mereka yang sulit.

Patung gorila di kantor pusat Taman Nasional Volcanoes, Rwanda. Foto oleh ©
Martha Robbins/MPI-EVAN.
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5.1.5

Investasi dan kegiatan konservasi harus terjamin secara berkesinambungan

Kegiatan anti-perburuan liar harus diluncurkan seiring dengan upaya habituasi, terutama di Afrika
Tengah dimana perburuan kera besar untuk santapan sudah mencapai titik tertinggi. Segera
setelah dihabituasi, kera besar dan wilayah sebaran mereka harus dilindungi dan dipantau
setiap hari oleh tim penegak hukum dengan tenaga medis hewan yang siap dipanggil. Kegiatan
ini diperlukan untuk mendukung pengembangan dan pengelolaan wisata, serta konservasi, dan
harus dilanjutkan secara berkesinambungan. Rencana keuangan untuk menghadapi segala
kemungkinan di saat kunjungan wisatawan menurun atau terhenti perlu disusun terlebih dahulu
sebelum dikembangkannya kegiatan wisata ini.
5.1.6

Wisata kera besar harus berdasarkan ilmu pengetahuan yang objektif

Wisata kera besar dapat diperdebatkan karena tidak semua pendukung konservasi dapat menerima
kegiatan ini. Untuk mempertahankan wisata kera besar sebagai komponen yang berkelanjutan dari
suatu strategi konservasi, konservasi harus memperoleh prioritas di atas kepentingan ekonomi
dan politik (Bagian 5.1.3), keputusan yang mempengaruhi wisata harus didasarkan pada ilmu
pengetahuan yang objektif, serta peraturan yang mengatur kunjungan harus dirumuskan secara
ilmiah dan diberlakukan secara ketat (Butynski dan Kalina 1998).
5.1.7

Manfaat dan keuntungan bagi masyarakat lokal perlu dimaksimalkan

Untuk mencapai kriteria wisata berkelanjutan, wisata kera besar harus memaksimalkan manfaat
langsung maupun tidak langsung bagi masyarakat di sekitarnya yang menanggung biaya
konservasi, termasuk biaya peluang (Grosspietsch 2007). Meskipun upaya konservasi harus
memperoleh prioritas di atas kepentingan lainnya (Bagian 5.1.3), kegiatan wisata harus berupaya
sedapat mungkin untuk memberikan kontribusi terhadap pengentasan kemiskinan dan, paling
tidak, tidak boleh merugikan masyarakat lokal (SGLCP 2009). Manfaat langsung dapat mencakup
perekrutan staf wisata lokal dan pembagian persentase penghasilan dari wisata dengan masyarakat
sekitar. Manfaat tidak langsung mencakup pemasaran dan dukungan untuk kegiatan nilai tambah
seperti prasarana wisata serta produk dan jasa-jasa yang merangsang meningkatnya pendapatan
masyarakat, yang sebagian atau seluruhnya dimiliki dan dioperasikan masyarakat. Perlu
diperhatikan bawa manfaat tidak terfokus pada segelintir masyarakat saja tetapi terbuka untuk
mayoritas masyarakat. Konsultasi perlu dilakukan secara sempurna untuk memastikan bahwa
manfaat diberikan dengan cara yang diakui dan dihargai oleh penduduk lokal. Ada alat bantu yang
tersedia yang memberikan bimbingan tentang cara melibatkan masyarakat dalam kegiatan wisata
(misalnya, Gutierrez dkk. 2005). Beberapa lokasi orangutan telah mengembangkan operasi wisata
yang dikelola masyarakat dengan sukses (Ancrenaz dkk. 2007; Rajaratnam dkk. 2008), sementara
laporan tentang pelajaran yang diperoleh melalui pengembangan dan pelaksanaan bagi hasil dan
program-program lain berbasis masyarakat di sekitar wisata gorila pegunungan juga tersedia
(Archabald dan Naughton-Treves 2001; Adams dan Infield 2003; Blomley dkk. 2010).
5.1.8

Laba untuk mitra dari sektor swasta tidak boleh menjadi kekuatan pendorong

Dalam pengembangan kegiatan wisata kera besar, prinsip-prinsip konservasi harus lebih
diutamakan daripada penghasilan laba untuk para pemangku kepentingan dari sektor swasta dan
pihak lainnya yang mungkin mendapatkan penghasilan dari wisata kera besar. Meskipun program
wisata yang sukses akan membuka peluang untuk menambah penghasilan di berbagai tahapan,
tujuan utama pengembangan dan pengoperasian mekanisme yang mendatangkan penghasilan
ini adalah untuk mendanai upaya konservasi oleh para pengelola kawasan lindung dan hutan.
Kebutuhan masyarakat yang tinggal di dalam atau sekitar habitat kera juga harus ditanggulangi;
namun, bila prioritas menjadi terbalik, dengan peningkatan laba untuk sektor swasta sebagai
kekuatan pendorong di balik perluasan wisata kera besar, maka para pemangku kepentingan
harus melakukan analisa bagaimana prioritasnya telah berubah dan bagaimana pula cara untuk
memperbaikinya.
5.1.9

Pemahaman dampak yang komprehensif harus memandu pengembangan wisata

Wisata kera besar memiliki sejumlah kelebihan dan kekurangan, yang semuanya harus dipahami
dengan jelas oleh setiap orang yang terlibat dalam perencanaan, pengelolaan dan pemanfaatan
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wisata kera besar di lokasi manapun. Hal ini perlu diingat pada semua tahap desain, pengembangan
dan pelaksanaan program wisata kera besar. Panduan dalam dokumen ini tersusun berdasarkan
prinsip mengoptimalkan dampak konservasi: yaitu, memaksimalkan dampak positif dan
mengurangi dampak negatif di semua tingkat. Lokasi yang tidak dapat mempertahankan kegiatan
yang mengoptimalkan dampak, baik secara keuangan maupun kelembagaan, tidak dianjurkan
untuk memprakarsai program wisata kera besar.

5.2

Tahap pengkajian

Semua kegiatan wisata kera besar yang direncanakan harus dievaluasi berdasarkan kesesuaianya,
kelayakan dan dampak kegiatan. Perencanaan dapat dilanjutkan hanya bila lokasi dinilai sudah
sesuai.
5.2.1

Pemahaman pemangku kepentingan mengenai kerugian dan manfaat

Sebelum mempertimbangkan suatu lokasi wisata baru, semua pemangku kepentingan yang terlibat
dalam tahap pengambilan keputusan dan pembuatan desain dibimbing melalui diskusi untuk
memastikan bahwa semua dampak yang akan terjadi dapat dipertimbangkan dengan baik dalam
pengambilan keputusan mereka. Hal ini akan membantu memastikan bahwa bila pengembangan
wisata ini berlanjut ada dukungan dan komitmen berupa waktu dan dana yang diperlukan untuk
melaksanakan kegiatan dan bahwa pengawasan sudah berfungsi untuk memaksimalkan manfaat
yang diperoleh dan mengurangi dampak negatif, seperti yang diuraikan pada Bagian 3 dan 4.
5.2.2

Kriteria lokasi wisata kera besar

Kriteria berikut harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum mempertimbangkan wisata kera besar
sebagai strategi konservasi:
a.

Adanya kera dalam jumlah yang cukup6, dengan pola sebaran yang memungkinkan
pengamatan kera besar sepanjang tahun ataupun pada musim-musim tertentu. Bila
tidak ada penelitian khusus di lokasi untuk menginformasikan kriteria ini, survei perlu
dilaksanakan untuk mengkaji kepadatan dan distribusi kera yang ada7.

b.

Sudah adanya komitmen pendanaan untuk mendanai pengembangan wisata
bersama kegiatan yang diperlukan untuk mengoptimalkan dampak dan kewajiban
jangka panjang (termasuk biaya pemantauan kesehatan kera besar, perawatan
penyakit, dan program kesehatan karyawan).

c.

Baik lokasi maupun program sudah sesuai dengan persyaratan hukum dan peraturan
yang berlaku secara nasional (misalnya AMDAL, zonasi) untuk semua kegiatan dan
prasarana terkait.

d.

Pasar wisata untuk takson kera ini, negara, lokasi dan sebagainya, sudah memadai
untuk menanggung biaya kegiatan konservasi dan operasi wisata berulang kali,
sesuai analisa melalui rencana kerja (business plan) yang mencakup model keuangan
berupa pendapatan dan belanja.

e.

Menurut hasil analisa awal, penambahan lokasi ini sudah sesuai dengan kapasitas
daya dukung wisata yang berlaku khusus untuk takson atau kawasan ini.

f.

Kondisi fisik habitat (struktur hutan/vegetasi, topografi, rute melalui air) memungkinkan
akses yang berdampak rendah serta aman untuk melihat kera, baik dengan berjalan
kaki atau dari boat, sesuai dengan kondisi setempat.

6 Jumlah kera yang ‘memadai’ ditetapkan berdasarkan faktor berkaitan dengan takson dan lokasi yang
dipertimbangkan.
7 Lihat Panduan Best Practice Guidelines for Surveys and Monitoring of Great Ape Populations (Kühl dkk.
2008).
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g.

Penelitian menunjukkan bahwa habituasi sampai dengan jarak pengamatan yang
sesuai (tidak kurang dari 7-10 meter, masing-masing dengan atau tanpa masker)
dapat dilakukan.

h.

Pemahaman tentang masalah-masalah konservasi utama atau ancaman yang
berisiko bagi kera yang terhabituasi dan yang bisa dibantu penanganannya oleh
wisata (misalnya, perburuan liar, konflik manusia-kera besar).

i.

Kemampuan pengelola lokasi untuk menerima tanggung jawab tambahan berupa
pengoperasian dan pemeliharaan prakarsa wisata (penambahan staf, prasarana,
penegakan hukum, dan langkah-langkah pengawasan untuk mengoptimalkan sistem
pemesanan dan mencegah kegiatan wisata tanpa izin).

j.

Indikasi yang dapat dipercaya bahwa pengelolaan akan dilakukan secara efektif untuk
mempertahankan prioritas konservasi jangka panjang, menangani dan mengurangi
semua dampak negatif yang diketahui,dan bahwa masyarakat lokal dapat menerima
manfaat pendidikan dan ekonomi.

k.

Tersedianya sumber daya manusia (SDM) yang memadai, atau adanya kemampuan
untuk mengembangkan SDM melalui program-program peningkatan kapasitas untuk
menghasilkan pemandu, pengawas dan staf pemantauan dampak yang terampil.

l.

Pemahaman tentang apakah dan bagaimana wisata dapat mempengaruhi tingkat
konflik manusia-kera besar yang sudah ada, baik secara positif maupun negatif8.

m. Pemahaman tentang penyakit pada manusia dan ternak yang mungkin dapat
ditularkan ke kera melalui aktivitas staf dan / atau wisatawan9.
n.

Pengetahuan tentang konteks sosio-ekonomi dan politik baik yang dapat mendukung
maupun yang dapat menimbulkan resiko bagi wisata kera besar (misalnya, Plumptre
dkk. 2004).

o.

Kemampuan untuk menyediakan prasarana yang diperlukan wisatawan untuk
mengakses dan menginap di lokasi atau tidak jauh dari lokasi termasuk transportasi
baik melalui darat, sungai atau udara, hotel, pondok-pondok dan bumi perkemahan.

p.

Kemampuan untuk mengawasi pembangunan prasarana yang berkaitan dengan
wisata di kawasan yang sama melalui peraturan zonasi atau peraturan lainnya, untuk
mencegah terjadinya pembangunan berlebihan di dalam atau berdekatan dengan
kawasan habitat kera besar.

q.

Kesediaan pihak berwenang nasional dan lembaga terkait untuk mengembangkan
dan meningkatkan jasa-jasa pelayanan yang akan mendukung dan mendorong
program wisata, termasuk imigrasi, keamanan, jaringan operator wisata, pemasaran
dan informasi wisata, dan prasarana (misalnya, bandara, penerbangan domestik,
jalan dan hotel).

r.

Pengetahuan tentang program re-introduksi (pelepasliaran) kera yang sudah ada
atau yang berpotensi, dan kesadaran tentang bagaimana ini akan mempengaruhi
perkembangan wisata10. Perlu dicatat bahwa kami sependapat dengan rekomendasi
kelompok ahli lain bahwa program wisata tidak boleh dikembangkan dengan kera
bekas-peliharaan karena berpotensi untuk menimbulkan bahaya baik bagi kera
maupun wisatawan.

8 Lihat panduan Best Practice Guidelines for the Prevention and Mitigation of Conflict Between
Humans and Great Apes, (Hockings and Humle 2009).
9 Lihat panduan Best Practice Guidelines for Health Monitoring and Disease Control (Leendertz
dkk. in press).
10 Lihat panduan Best Practice Guidelines for the Re-introduction of Great Apes (Beck dkk. 2007).
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McNeely (1992) mencantumkan kata-kata “dijamin melihat satwa liar” sebagai kriteria umum
untuk wisata alam; namun, dalam dokumen ini kami menyarankan supaya lokasi wisata kera
tidak menawarkan jaminan melihat karena sulitnya melihat kera liar dan adanya kemungkinan
meningkatnya dampak perilaku dan resiko penyakit bila jarak dan langkah pencegahan lainnya
dilanggar untuk memenuhi jaminan yang telah diberikan.
5.2.3

Studi kelayakan dan analisa dampak untuk lokasi yang berpotensi

Studi kelayakan dan analisa dampak (harga/manfaat) yang lengkap terhadap rencana lokasi dan
program merupakan cara terbaik untuk memutuskan apakah wisata kera merupakan strategi
konservasi yang dapat diterima dan sesuai serta memenuhi semua kriteria di Bagian 5.2.2. Kera
besar tidak boleh dihabituasi atau dihadapkan dengan resiko yang berkaitan dengan wisata di
lokasi yang akhirnya nanti tidak dapat bertahan, tidak berkelanjutan, atau tidak sesuai karena
alasan tertentu. Studi dampak kelayakan perlu mengikuti model pengkajian dampak lingkungan
yang memperhatikan faktor-faktor biologi, fisik, sosial, politis, perilaku, penyakit, ekonomi, pasar,
prasarana, kebijakan dan kelembagaan yang berkaitan dengan lokasi dan kegiatan wisata yang
direncanakan (Bagian 3.2.12). Pengkajian dampak harus mempertimbangkan hasil-hasil studi
dampak sebelumnya dan penelitian yang berlanjut dan memerlukan komitmen dari pemangku
kepentingan untuk mematuhi kesimpulan studi tersebut, meskipun bila program atau lokasi ternyata
tidak sesuai atau tidak mampu bertahan untuk perkembangan wisata kera besar. Pendanaan untuk
analisa dengan tipe seperti ini perlu disusun dalam anggaran untuk desain program.
5.2.4

Pengkajian lebih lanjut diperlukan untuk keputusan tentang perluasan wisata

Setelah suatu lokasi wisata kera besar didirikan dan sudah beroperasi dengan sukses, akan ada
kesadaran atau persepsi yang tumbuh—baik yang nyata maupun yang dibesarkan— tentang
manfaat keuangan yang terkumpul untuk beberapa lembaga, perusahaan dan individu. Akibatnya,
lokasi wisata kera lainnya, bahkan yang tingkat huniannya tidak optimal atau maksimal, akhirnya
akan mendapat tekanan dari berbagai sumber untuk meningkatkan jumlah wisatawan yang
diizinkan per kunjungan atau jumlah kunjungan per hari. Permintaan dapat berupa peningkatan
jumlah maksimal orang yang diizinkan untuk melihat kelompok yang terhabituasi, atau habituasi
untuk kelompok tambahan di kawasan yang sama, atau di lokasi baru, atau dalam beberapa kasus
tertentu agar para wisatawan diizinkan untuk melihat kelompok-kelompok kera yang sedang
dipelajari oleh para peneliti.
Setiap keputusan untuk memperluas operasi harus dilakukan dengan hati-hati, karena banyak
dampak negatif meningkat bagi kera untuk setiap pengunjung tambahan (Homsy 1999; Macfie

Simpanse, Taman Nasional
Kibale, Uganda. Foto oleh ©
Alain Houle.
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2005). Opsi untuk mengekspos kera tambahan untuk keperluan habituasi dan wisata harus tunduk
pada hasil analisa dampak yang ketat dan analisa kelayakan, yang mirip dengan studi kelayakan
yang diperlukan untuk lokasi baru. Maksud dari analisa ini adalah untuk mengurangi dampak pada
kera dan habitat, menyarankan langkah-langkah mitigasi, dan menuntun pemilihan kelompok jika
diputuskan untuk melanjutkan. Motivasi untuk ekspansi harus dianalisa untuk menilai apakah
tindakan-tindakan alternatif, seperti peningkatan pada sistem pemesanan, dapat memenuhi
kebutuhan pemangku kepentingan tanpa meningkatkan jumlah wisatawan atau jumlah kera
yang dikunjungi. Selain itu, program wisata pada tingkat saat ini perlu dievaluasi terkait dengan
adanya tanda-tanda kelemahan, misalnya, adanya pengelolaan dan pengawasan wisata yang
kurang optimal. Tidak bijaksana bila dilakukan perluasan dan penambahan kera dengan sistem
pengelolaan yang buruk tanpa terlebih dulu membenahi sistem pemesanan dan langkah-langkah
pengawasan wisata. Sebuah metodologi untuk jenis analisa seperti ini telah dikembangkan untuk
menuntun keputusan bidang wisata dan penelitian habituasi untuk gorila gunung di bentang darat
Virunga/Bwindi (Macfie 2007a). Pengkajian Dampak Habituasi (HIA) mencakup proses-proses dan
pohon alur keputusan yang relevan, atau dapat disesuaikan dengan lokasi lain dan taksa kera
besar.

5.3

Tahap perencanaan

Setelah sebuah lokasi dinilai sesuai untuk wisata kera besar, rekomendasi berikut akan memastikan
panduan terbaik dalam perancangan program.
5.3.1

Optimisasi dampak sebagai komponen inti dari desain program

Selain membangkitkan kesadaran tentang dampak wisata, seperti yang dibahas di atas, aktivitas
dan sistem pengawasan untuk memaksimalkan manfaat konservasi dari kegiatan wisata
perlu dikembangkan di dalam program sejak awal. Analisa biaya-manfaat (cost benefit) harus
mempertimbangkan implikasi keuangan pengoperasian semua aktivitas untuk mengoptimalkan
dampak yang diperlukan yang diajukan dalam dokumen ini (seperti peningkatan pemantauan,
penegakan hukum, pengawasan dan perawatan penyakit dan program kesehatan karyawan).
Optimisasi dampak harus direncanakan dan didanai, untuk meletakkan dasar agar program wisata
mampu bertahan dan menjadi kokoh dalam upaya pelestarian, bukan eksploitasi kera.
5.3.2

Pengkajian dampak habituasi (Habituation Impact Assessment - HIA)

Sebagai salah satu komponen analisa dampak dan studi kelayakan, analisa faktor-faktor yang
khusus terkait dengan habituasi kelompok kera tertentu perlu dilakukan. Pengkajian Dampak
Habituasi perlu menganalisa potensi dampak dari kegiatan habituasi pada sekelompok kera,
menyarankan kemungkinan alternatif, merekomendasikan lokasi khusus untuk pengembangan
wisata, dan memberikan bimbingan tentang langkah-langkah mitigasi dampak untuk dijalankan
bersama kegiatan wisata (Macfie 2007a).
5.3.3

Kriteria pemilihan lokasi atau kelompok

Menyusul studi kelayakan dan/atau HIA, bila akan dilanjutkan dengan habituasi kera besar dan
pengembangan wisata, maka perlu dilakukan pilihan yang tepat mengenai individu, kelompok atau
komunitas kera besar mana yang akan dilihat oleh wisatawan. Kriteria yang paling penting untuk
dipertimbangkan dalam memilih kelompok atau komunitas adalah sebagai berikut:
a.

Untuk kera Afrika – ukuran dan komposisi kelompok atau komunitas:
• Ukuran minimal kelompok atau komunitas: Untuk operasi wisata dimana
pengunjung mendekati kelompok simpanse, bonobo atau gorila terhabituasi dari
jarak 7–10 meter (masing-masing dengan atau tanpa memakai masker), jumlah
orang seluruhnya termasuk pemandu dan tracker, tidak boleh lebih dari jumlah
kera yang berusia >1 tahun di kelompok tersebut. Bayi kera tidak terhitung dalam
kriteria ukuran kelompok selama tahun pertama saat mana keadaan mereka
masih rentan. Untuk program wisata yang dirancang untuk 4 wisatawan + 2 staf
(lihat Bagian 5.5.6), kelompok sasaran kera harus terdiri dari minimal 6 individu
yang berusia >1 tahun.
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• Ukuran maksimal kelompok atau komunitas: Di lokasi yang memiliki banyak
kelompok atau komunitas kera untuk dipilih, kelompok yang terbesar dan
kelompok dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi tidak dianjurkan untuk
dilibatkan dalam kegiatan wisata. Kelompok ini mewakili bagian yang lebih besar
dari populasi dan oleh sebab itu resikonya akan lebih besar bila terjangkit penyakit
yang serius atau fatal. Untuk lokasi yang memiliki hanya beberapa kelompok
untuk dipilih, keputusan harus diambil berdasarkan faktor terkait dengan dampak
konservasi.
• Komposisi kelompok atau komunitas: Komposisi kelompok yang ‘Ideal’
ditentukan berdasarkan faktor perilaku dan demografi spesifik spesies terkait
seperti pola immigrasi/emigrasi yang khas serta agresi dalam kelompok dan
kelompok yang bersatu padu. Kelompok yang kelihatannya ada kemungkinan
mengalami disintegrasi sebaiknya tidak dipertimbangkan untuk dihabituasi.
Namun, bila sebuah kelompok telah terhabituasi, maka kelompok tersebut
(dan kelompok pecahannya) harus dilindungi untuk selamanya, walaupun bila
kegiatan wisata tidak dilanjutkan.
b.

Untuk kera besar Asia semi-soliter – kriteria perilaku dan demografi:
• Ukuran kelompok: Operasi wisata orangutan biasanya dilakukan dengan
menyaksikan para individu di pohon dari tanah atau dari perahu, sehingga
pedoman ukuran kelompok tidak berlaku.
• Struktur sosial: Struktur sosial orangutan perlu dipertimbangkan dalam memilih
lokasi: Individu orangutan merupakan anggota dari komunitas yang susunannya
agak longgar; yang betina dan anaknya adalah anggota dari ‘kelompok saudara’
dengan wilayah sebaran yang sama (Singleton dkk. 2009).
• Jenis kelamin dan usia: Orangutan jantan dewasa menempuh jarak yang jauh
dan dapat meninggalkan wilayah sebaran inti mereka selama berbulan-bulan
lamanya, dan selama itu mereka akan ‘absen’ untuk kegiatan wisata. Betina
dewasa memiliki wilayah sebaran yang lebih kecil sehingga lebih mudah untuk
ditemui dan, merupakan calon yang lebih sesuai untuk habituasi. Namun, stres
dapat mempengaruhi keberhasilan reproduksi dan keputusan untuk melakukan
habituasi pada betina reproduktif harus dilakukan dengan hati-hati. Betina
dengan bayi yang masih kecil dan kelihatannya gelisah sebaiknya jangan diikuti.
• Kepekaan individu pada aktivitas habituasi dan pengamatan: Orangutan
memperlihatkan perbedaan individu yang kuat dalam reaksi mereka saat diikuti
oleh manusia. Beberapa dapat terhabituasi dengan relatif mudah sementara
yang lainnya tidak. Individu yang menunjukkan tanda-tanda stres yang jelas
(perilaku bersembunyi, melarikan diri, suara kiss-squeak) setelah kontak yang
teratur selama 10 hari seharusnya tidak diikuti lagi.
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c.

Persentase populasi yang dijadikan objek wisata: Nasehat para ahli akan menentukan
persentase maksimal dari populasi tertentu yang dapat menerima resiko wisata;
beberapa kelompok atau individu harus dibiarkan tidak terganggu. Beberapa pemangku
kepentingan menyarankan maksimal 50% untuk kelompok dan individu pada populasi
kecil (misalnya Bwindi), dimana efek perlindungan dari wisata dapat mengimbangi resiko.
Namun, 50% dari jumlah populasi yang besar tidak bisa didukung oleh pasar wisata.
Berhubung ukuran populasi kera besar sangat bervariasi, rekomendasi yang tepat akan
diberikan berdasarkan keadaan di lokasi.

d.

Tren ukuran kelompok: Sebuah kelompok yang sedang tumbuh semakin besar
kemungkinan akan menjadi pilihan yang lebih baik untuk wisata dibanding kelompok
yang sedang menyusut dengan alasan apapun. Bila suatu kelompok terhabituasi
menjadi terlalu kecil dan kegiatan wisata terhenti, implikasi keuangannya bukan saja
menanggung biaya pembangunan wisata tetapi juga biaya melindungi kelompok untuk
waktu yang tidak terbatas. Kelanjutan kegiatan wisata ini dapat dibenarkan jika upaya

penegakan hukum terkait dan kegiatan pemantauan dapat membalikkan pola yang
menurun tersebut.
e.

Lokasi daerah jelajah dan pola jelajah: Lokasi dan ukuran daerah jelajah dari suatu
individu, kelompok atau komunitas penting bagi kelayakan wisata karena alasan-alasan
yang tersebut di bawah ini:
• Aksesibilitas: Tergantung bagaimana program wisata akan beroperasi (perjalanan
kaki pulang pergi hari atau perjalanan perahu vs pengalaman camping berpindah/
tracking), kemampuan untuk mencapai dan mengamati sebuah kelompok
sasaran selama kunjungan akan mempengaruhi pilihan kelompok.
• Akses ke dan dari prasarana wisata: Faktor-faktor seperti kedekatan jarak
dengan prasarana wisata yang ada atau direncanakan (jalan, kantor pemesanan,
pusat pengunjung, akomodasi) harus masuk ke dalam pemilihan kelompok.
• Keandalan musiman dan tahunan atau supra-tahunan: Variasi musiman dan
tahunan dalam pola jelajah kera besar akan mempengaruhi pegelolaan wisata,
sehingga titik keberangkatan dan persyaratan akomodasi dapat berubah
sepanjang tahun.
• Resiko konflik manusia-kera besar: Kera habituasi yang menyebar ke dalam
areal masyarakat akan memperburuk konflik dengan manusia. Konflik ini akan
semakin meningkat bila ada penghasilan yang didapati dari kera yang mengambil
hasil tanaman pertanian. Oleh sebab itu kelompok-kelompok yang diketahui
memiliki kecenderungan seperti ini tidak dianjurkan untuk dihabituasi.
• Penyebaran di areal yang terdapat aktivitas ilegal: Bila sekelompok kera
menyebar di kawasan yang mengalami tingkat aktivitas ilegal yang tinggi,
peningkatan monitoring dan penegakan hukum yang menyertai kegiatan wisata
dapat mengurangi resiko perburuan atau cedera. Namun, bila diketahui adanya
ancaman perburuan, maka habituasi akan memperbesar resiko terhadap kera.
Dalam kasus seperti ini, habituasi seharusnya dilanjutkan hanya jika perlindungan
efektif dapat terjamin.
• Penerima manfaat: Pilihan kelompok dapat dipengaruhi oleh faktor berkaitan
dengan siapa yang akan mendapatkan manfaat—dari tenaga kerja lokal atau
penyediaan jasa-jasa wisata, hingga mekanisme untuk membagi penghasilan.
Distribusi manfaat meliputi suatu kawasan yang luas, atau ke suatu lokasi yang
baru, perlu dipertimbangkan.
• Masalah zonasi dan masalah kebijakan lainnya: Masalah kebijakan dapat
mendikte atau mencegah kegiatan wisata di kawasan tertentu, sehingga
kelompok kera yang memiliki sebaran di sana tidak dapat dipilih untuk kegiatan
wisata.
• Batas-batas internasional: Jika tidak ada kesepakatan regional yang berlaku,
kera yang menyebar melintasi batas-batas internasional atau batas geo-politik
penting lainnya sebaiknya tidak dipilih untuk kegiatan wisata, karena adanya
resiko ‘kehilangan’ mereka, atau komplikasi administratif lainnya.

f.

Daerah jelajah kera yang tumpang tindih dan kepadatannya: Resiko beberapa dampak
negatif wisata seperti penyakit menular akan lebih rendah pada suatu kelompok atau
komunitas dengan tumpang tindih sebaran yang lebih kecil dibanding kelompokkelompok di sekitarnya, atau berada di kawasan dengan kepadatan yang relatif lebih
rendah.
Catatan. Banyak diantara faktor di atas tidak relevan bila pengamatan dilakukan dari
tempat tersembunyi atau panggung (gorila dataran rendah barat) atau dari perahu atau
kendaraan (orangutan).
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5.3.4

Menyusun dan menyempurnakan protokol habituasi

Habituasi didefinisikan sebagai penerimaan satwa liar terhadap pengamat manusia sebagai
elemen netral di lingkungan mereka. Proses habituasi tergantung pada spesies bersangkutan,
pengaturan sosialnya, kepadatan spesies tersebut, pengalaman sebelumnya dengan manusia,
dan struktur habitat (Williamson dan Feistner 2003). Habituasi orangutan biasanya membutuhkan
waktu dari beberapa minggu hingga beberapa bulan. Namun habituasi kera Afrika pada umumnya
memerlukan waktu dari 2 hingga 5 tahun.
Kebanyakan taksa kera besar telah berhasil dihabituasi untuk penelitian atau wisata, sehingga
menghasilkan akumulasi ilmu pengetahuan dan pengalaman yang signifikan. Mereka yang
memimpin upaya habituasi baru harus beradaptasi, dan menyesuaikan tehnik yang diperoleh
untuk populasi yang dijadikan sasaran atau lokasi terkait. Protokol habituasi perlu membahas
masalah tehnik dan logistik untuk meningkatkan habituasi sambil meminimalkan dampak pada
perilaku, kesehatan dan habitat. Protokol perlu memberi saran tentang ukuran, komposisi dan
perilaku tim habituasi. Cara pendekatan tim ini perlu diarahkan sesuai pengetahuan tentang ekologi
pakan kera dan pola sebaran mereka. Kedekatan, sikap dan perilaku para pelaksana habituasi
(habituator) harus disesuaikan dengan perilaku ketakutan dan ekspresi yang diperlihatkan. Pada
umumnya, cara pendekatan yang lebih disukai adalah dengan berupaya untuk mencapai jarak
di mana kera menyadari kehadiran tim tanpa terdorong untuk bersiap melarikan diri. Bila melihat
upaya melarikan diri atau peningkatan frekuensi ketakutan atau perilaku agresif, tim harus mundur
dan menjaga jarak yang lebih besar sampai frekuensi perilaku seperti ini berkurang. Jarak ini harus
dijaga setiap hari untuk waktu yang telah ditentukan terlebih dahulu, dengan upaya peningkatan
pada hari, minggu dan bulan berikutnya untuk secara bertahap mengurangi jarak tanpa mendorong
reaksi untuk melarikan diri atau memicu perilaku menyerang dan ketakutan. Oleh karena panduan
ini dirancang untuk meminimalkan dampak perilaku dan resiko penyakit, habituasi tidak boleh
dilanjutkan ke jarak yang lebih dekat dari jarak minimal yang telah ditetapkan untuk wisata (lihat
Bagian 5.5.13), dan kontak fisik tidak boleh ditimbulkan oleh seorang habituator.
Cara pendekatan sebuah kelompok merupakan salah satu elemen terpenting dari keberhasilan
habituasi. Perilaku tertentu, seperti membuat suara-suara keras, gerakan mendadak atau gerakan
secara rahasia perlu dihindari. Reaksi khas atas kehadiran pengamat antara lain adalah melarikan
diri, menghindar, memperlihatkan sikap ingin tahu, mempertontonkan dan mengabaikan, dan
kadang-kadang menyerang. Kunci untuk mencapai habituasi adalah dengan memaksimalkan
interaksi positif secara teratur, bila reaksi pertama dari satwa tersebut bukan ketakutan atau
kegelisahan. Catatan sistematis diperlukan untuk mengkaji kemajuan ke arah habituasi dan
mencakup informasi tentang durasi kontak, jarak, reaksi dan anggaran untuk aktivitas (Williamson
dan Feistner 2003; Ancrenaz pers. comm.).
5.3.5

Rencana pengembangan wisata di lokasi yang dinilai sesuai dan layak

Setelah sebuah lokasi melewati semua pengkajian yang diuraikan di atas dan telah dinyatakan
sesuai untuk wisata kera besar, sebuah rencana pengembangan lengkap harus disiapkan yang
mendokumentasikan tindakan yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan wisata. Rencana ini
harus meringkaskan semua rekomendasi pengkajian lokasi dan dampak, dan membahasnya satu
per satu untuk memastikan kepatuhan, dan membahas pedoman pembangunan dan pelaksanaan
yang diuraikan di bawah ini (lihat Bagian 5.4 dan 5.5).
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Isi Khas Rencana Pengembangan Wisata:

j.

Peralatan
• Komunikasi
• Peralatan lapangan
• Pertolongan pertama

a.

Objektif

b.

Prinsip dan kebijakan panduan

c.

Hasil pengkajian dan studi dampak lokasi

k.

Pemantauan kera dan protokol kesehatan

d.

Uraian lokasi

l.

Sistem booking dan struktur harga

e.

Protokol habituasi

m.

Pemandu dan jasa-jasa pemandu

f.

Pembatasan wisata kera
• Jumlah kelompok/individu
• Persentase dari populasi

n.

Informasi pengunjung

o.

Publisitas, pemasaran, dll.

p.

Transportasi, keadaan darurat

q.

Peraturan pengunjung

r.

Liputan dokter hewan

s.

Diversifikasi aktivitas wisatawan

t.

Program konservasi masyarakat
• Pembagian penghasilan untuk kepentingan
masyarakat lokal
• Program pembagian manfaat lainnya
• Penyadaran dan sosial
• Rencana monitoring dampak masyarakat

u.

Kerjasama regional (bila ada)

v.

Rencana mitigasi dampak

w.

Keuangan:
• Rencana anggaran dan pendanaan untuk biaya
pembangunan wisata
• Anggaran operasional
• Contoh penghasilan Wisata
• Contoh penghasilan masyarakat
• Contoh
penghasilan
bagi
pemangku
kepentingan lain

x.

Rencana Darurat/Rencana kontingensi:
• Rencana keamanan
• Rencana reaksi wabah penyakit
• Rencana pendanaan untuk penutupan kegiatan
wisata
• Mitigasi konflik manusia-kera

g.

h.

i.

Akses ke lokasi
• Akses melalui jalan dan trail
• Akses melalui boat dan udara bila layak
Rencana infrastruktur
• Rencana zonasi lokal
• Rencana akomodasi
~ Kebijakan akomodasi
~ Pondok/hotel/camp tenda
~ Gubuk,villa kecil, lokasi kemah
• Trail
• Kantor
• Pusat pendidikan pengunjung
• Pintu gerbang dan pos ranger
Kebutuhan staf
• Staf pengelolaan
~ Pengawas
~ Staf keuangan
~ Staf booking
• Staf lapangan
~ Tracker
~ Pemandu wisata
~ Staf penerima tamu
~ Staf informasi pengunjung
• Rencana penerimaan pekerja
• Rencana pelatihan
• Kebijakan tentang staf eksternal (misalnya,
pemandu eksternal)

Pondok wisata, Taman Nasional
Bwindi Impenetrable, Uganda.
Foto oleh © Liz Macfie.
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5.4

Tahap pembangunan

Pedoman selama Habituasi:
5.4.1

Tidak ada pemberian pakan

Di masa lalu, pemberian pakan digunakan sebagai langkah awal untuk memulai habituasi di
beberapa lokasi penelitian simpanse. Pemberian pakan masih dilakukan untuk menarik orangutan
ke daerah yang dapat diakses wisatawan dengan persetujuan dari otoritas konservasi dan, walaupun
tanpa izin, kadang-kadang digunakan untuk membujuk orangutan untuk mendekati wisatawan.
Pelajaran yang didapati dari lokasi-lokasi ini menunjukkan bahwa praktek ini meningkatkan agresi
baik antara sesama kera dan juga kepada pengamat, dan kontak jarak dekat atau cedera seperti
ini akan meningkatkan resiko penularan penyakit (Wallis dan Lee 1999). Pemberian pakan juga
meningkatkan resiko penyakit karena bahan makanan dapat berperan sebagai pembawa agen
infeksi kepada populasi kera. Selain itu, pemberian pakan mempermudah kontaminasi parasit
bila kera diberi pakan berulang kali di areal yang sama. Oleh karena itu, pemberian pakan tidak
lagi dilakukan di lokasi penelitian kera besar dan juga tidak boleh dilakukan untuk kegiatan wisata
kera besar. Lokasi-lokasi wisata yang telah memberi pakan di waktu lalu harus menghentikan
kebiasaan ini dan meningkatkan penegakan hukum, bersama dengan pelatihan penyadaran resiko
untuk setiap staf, pemandu wisata dan wisatawan yang beranggapan bahwa pemberian pakan
kepada kera dapat diterima.
5.4.2

Ketaatan pada protokol habituasi

Seperti dijelaskan pada Bagian 5.3.4, habituasi kera besar harus mengikuti protokol yang disusun
berdasarkan pengalaman. Ini akan menjadi proses pelajaran yang berulang—pelajaran yang
diperoleh perlu dimasukkan dalam revisi protokol dan disediakan untuk proyek-proyek lainnya.
5.4.3

Jarak sasaran habituasi

Jarak sasaran habituasi untuk kera yang diamati oleh wisatawan yang berjalan kaki adalah sejauh
10 meter. Bila para pengamat dilengkapi dengan masker N95, jarak sasaran boleh dikurangi
menjadi 7 meter.
5.4.4

Habituasi untuk pengunjung yang mengenakan masker bedah

Karena direkomendasikan dalam panduan bahwa para pengamat (wisatawan, staf, peneliti) yang
kemungkinan akan mendekat pada kera dalam jarak kurang dari 10 meter perlu mengenakan

Simpanse, Taman Nasional
Nouabalé-Ndoki, Republik Kongo. Foto oleh © Ian Nichols.
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masker bedah respirator N95, tim habituasi juga dianjurkan melakukan hal yang sama supaya kera
akan terbiasa dengan masker. Selain itu, para pelaksana habituasi (habituator) juga membawa
resiko penyakit bila kera sebelumnya belum sempat mengenal patogen manusia. Dengan demikian,
masker digunakan sebagai tindakan pencegahan tambahan.
5.4.5

Pencegahan overhabituasi

Habituasi berlebihan ditandai dengan jarak dekat yang tidak dapat diterima, kontak fisik dan
agresi terhadap manusia dengan resiko tambahan berupa cedera, penyakit atau bahkan kematian.
Overhabituasi dapat berakibat kera mendatangi para wisatawan, mengawali kontak dan dalam
beberapa kasus berupaya mendapatkan makanan. Semua ini dapat membahayakan baik manusia
maupun kera. Para wisatawan gorila gunung dan orangutan sering melaporkan bahwa mereka
didatangi atau disentuh oleh kera, dan staf harus berusaha untuk mencegah interaksi ini. Hilangnya
rasa takut terhadap manusia secara berlebihan dapat berakibat menyebarnya kera dan sarang
mereka di areal masyarakat dan meningkatnya pengambilan hasil tanaman pertanian masyarakat
(crop raiding). Pada beberapa kasus, ada masyarakat lokal yang diserang secara fisik oleh kera
besar liar (Hockings dan Humle 2009), dan wisatawan yang diserang oleh orangutan rehabilitan
(Singleton dan Aprianto 2001; Dellatore 2007). Singkatnya, overhabituasi harus dicegah dengan
segala cara, pemberian pakan tidak dibolehkan, dan upaya habituasi tidak boleh melampaui
tingkat yang telah ditetapkan terlebih dahulu dalam rencana pembangunan wisata. Setiap upaya
kera untuk lebih mendekat dari jarak minimum atau menyentuh manusia perlu dihalangi dengan
cara yang sesuai dengan konteks, dan tim habituasi harus bergerak menjauh untuk menjaga jarak.

Mitigasi Dampak:
5.4.6

Pemantauan kesehatan dan reaksi medis untuk satwa

Semua lokasi wisata kera besar perlu berpartisipasi dan mendapatkan manfaat dari program
pemantauan kesehatan jangka panjang. Banyak bahan referensi tentang protokol pengobatan
dan perawatan konservasi sudah tersedia (misalnya, Cranfield, Gaffikin dan Cameron 2001; Deem,
Karesh dan Weisman 2001; Krief dkk. 2005; Cranfield 2008) dan sudah diringkas di Leendertz dkk.
(in press).
Operasi wisata kera perlu mencakup tim reaksi medis satwa baik yang berada di lokasi atau yang
tersedia untuk merespon dalam keadaan darurat. Tim ini harus memiliki peran dan tanggung jawab
yang jelas termasuk protokol diagnostik dan perawatan. Pedoman perlu disusun tentang tingkat
intervensi yang sesuai untuk situasi yang berbeda: untuk merawat penyakit dan luka-luka yang
terbukti atau diduga disebabkan oleh manusia, tetapi mungkin tidak termasuk yang dianggap
biasa (kecuali bila ada resiko bagi populasi, atau bila perawatan dianggap perlu untuk alasan
kemanusiaan, Decision Tree Writing Group 2006).
5.4.7

Program kesehatan karyawan

Proyek wisata kera besar harus menyediakan pemeriksaan kesehatan dan pengobatan untuk semua
staf lapangan, terutama staf yang cenderung berada dalam jarak dekat dengan kera terhabituasi.
Penyediaan layanan kesehatan membantu mengatasi kebutuhan dasar staf lokal, sementara
pada saat yang sama memungkinkan dilakukannya pemeriksaan, pencegahan dan pengobatan
penyakit umum yang menimbulkan resiko bagi kera besar. Program Medis Gorila Gunung atau The
Mountain Gorilla Veterinary Programme (MGVP) mengoperasikan program kesehatan karyawan
di tiga negara dan berfungsi sebagai sumber daya bagi pihak lain yang ingin mengembangkan
jasa-jasa yang sama (Nutter dan Whittier 2001; Ali dkk. 2004; MGVP 2002 Employee Health Group
2004). Ketika merancang program seperti ini, pengkajian kondisi kehidupan staf perlu dilakukan
dan perlu dipertimbangkan perluasan program ini untuk menjangkau anggota keluarga terdekat
mereka, walaupun ini akan meningkatkan biaya. Komponen biasa meliputi vaksinasi terhadap
penyakit yang dapat dicegah, tes diagnostik, rontgen paru-paru atau tes TB rutin, penyediaan dan
pelatihan pertolongan pertama, serta pendidikan kesehatan.
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5.4.8

Program kesehatan masyarakat

Kegiatan sosial bidang kesehatan untuk memantau penyakit dan meningkatkan kebersihan di
desa-desa lokal merupakan tambahan penting pada kegiatan proyek kera besar. Staf lapangan
dan wisatawan sering menghabiskan waktu di areal masyarakat sebelum mereka memasuki
habitat kera (Guerrera dkk. 2003). Oleh karena itu, mencurahkan perhatian pada kesehatan
masyarakat akan memberikan perlindungan tambahan bagi kera, sementara pada saat yang sama
menyediakan layanan yang dibutuhkan masyarakat sekitarnya.
5.4.9

Pelibatan masyarakat dalam kegiatan wisata kera besar

Di lokasi dimana kera tinggal berdekatan dengan masyarakat, adalah penting untuk menemukan
cara untuk melibatkan masyarakat lokal dalam kegiatan wisata. Ini merupakan cara untuk
mendapatkan dukungan mereka, yang merupakan kunci keberhasilan jangka panjang wisata
(Ancrenaz dkk. 2007; Rajaratnam dkk. 2008).
Pendidikan Lingkungan:
Keberhasilan wisata kera akan mengalami kemajuan yang sangat besar dengan adanya kegiatan
pendidikan lingkungan dan penyadaran (awareness) yang dirancang dengan baik. Ini akan
meningkatkan pemahaman dan penerimaan program konservasi dan program wisata terkait,
serta mendorong perkembangan pertambahan nilai penghasilan masyarakat berkaitan dengan
wisata. Rancangan program pendidikan tidak akan dirinci di sini, karena sudah ada banyak
bahan referensi yang tersedia. Dapat dikatakan bahwa pendidikan seharusnya tidak berhenti
dengan menyampaikan fakta saja, tetapi harus menelusuri lebih jauh untuk menyelidiki tentang
kompleksitas konservasi serta menjelaskan tentang nilai satwa liar dan habitat mereka. Program
kesadaran perlu disusun oleh para pendidik profesional bermitraan dengan anggota masyarakat
untuk mengidentifikasi pesan kampanye yang sesuai (Wallis dan Lonsdorf 2010), dan mereka
sendiri perlu menjalani pengkajian harga-manfaat (cost-benefit) karena konservasi kera besar tidak
bisa berkompromi dengan kunjungan yang berlebihan (Singleton dan Aprianto 2001).
Pembagian Penghasilan:
Salah satu cara yang sangat baik untuk merangsang dukungan masyarakat terhadap konservasi
adalah melalui suatu sistem untuk membagi sebagian dari penghasilan wisata dengan masyarakat
di sekitar kawasan tersebut yang memikul sebagian besar beban bertempat tinggal di dekat habitat

Simpanse, Taman Nasional Nyungwe, Rwanda. Foto oleh © Julian Easton.
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kera. Pembagian penghasilan akan mendorong konservasi yang berkelanjutan melalui kontribusi
untuk meningkatkan kondisi kehidupan masyarakat sekitarnya. Hal ini dapat dicapai melalui:
• Dampak konservasi: mengurangi kegiatan ilegal; menjamin konservasi
berkelanjutan; dan meningkatkan tanggung jawab masyarakat terhadap konservasi.
• Dampak mata pencaharian: meningkatkan mata pencaharian dengan mendukung
proyek yang berkontribusi pada pengurangan kemiskinan; memberi kompensasi
atas hilangnya akses ke habitat kera dan/atau kerusakan tanaman; memberi
alternatif bagi sumber daya di habitat kera; dan mendorong kegiatan wisata
berbasis masyarakat.
• Dampak hubungan (antara proyek wisata dan penduduk lokal): membangun
kepercayaan; meningkatkan kepemilikan; mengurangi konflik; meningkatkan
partisipasi; dan memberdayakan masyarakat.
Dampak pembagian penghasilan dapat ditingkatkan dengan memastikan sebagai berikut:
• Identitas program—dana harus terlihat ada kaitannya dengan konservasi habitat
kera secara berkesinambungan.
• Kemitraan dengan pemerintah lokal—pemain utama dalam pembangunan lokal dan
pengentasan kemiskinan.
• Partisipasi masyarakat dalam rancangan, pelaksanaan dan pemantauan pembagian
penghasilan.
• Penghasilan yang dibagi adalah sebagai pelengkap dan penambah, bukan sebagai
pengganti pendanaan lain.
• Transparansi dan pertanggungjawaban.
Prinsip-prinsip penuntun ini akan mengarah ke komponen program yang spesifik, termasuk
jumlah yang akan dibagi (khasnya persentase dari penghasilan kotor) dan daerah sasaran
penerima manfaat (khasnya masyarakat yang memiliki dampak pada habitat kera dan/atau areal
dimana terjadi pengambilan hasil tanaman pertanian atau konflik manusia-satwa lainnya). Yang
lebih penting lagi, program pembagian penghasilan harus memberi manfaat kepada kelompokkelompok (seluruh masyarakat bila mungkin) dan bukan individu, dan sasarannya adalah sektor
yang mewakili yang ‘termiskin diantara yang miskin’ dan kelompok-kelompok lain yang dirugikan
sebab mereka yang diprioritaskan untuk pengentasan kemiskinan, disamping merupakan pihak
yang paling besar kemungkinan akan mengeksploitasi sumber daya alam di habitat kera baik
secara legal maupun ilegal.
Mendukung Jasa dan Produk Wisata yang Dimiliki dan Dioperasikan Masyarakat:
Kelayakan untuk mendukung perusahaan atau asosiasi milik lokal yang akan dilibatkan dengan,
atau mengambil alih, wisata kera besar atau jasa-jasa terkait harus dikaji dan diprioritaskan.
Memang benar, jika masyarakat lokal menanggung biaya hidup di dekat kawasan lindung dan
satwa liar, tampaknya logis untuk memberikan mereka rasa memiliki bila insentif ekonomi dapat
diwujudkan dari kegiatan wisata kera besar. Keterlibatan masyarakat mungkin dapat berupa
penyediaan jasa-jasa pemandu, transportasi, akomodasi dan makanan, atau penjualan produk
lokal untuk para wisatawan. Contoh usaha milik masyarakat yang berhasil mencakup Red Ape
Encounters, sebuah perusahaan yang menawarkan pengamatan orangutan di Kinabatangan
(Rajaratnam dkk. 2008), dan Nkuringo Conservation and Development Foundation, yang turut
memiliki suatu areal habitat gorila gunung di perbatasan BINP di Uganda dimana sebuah pondok
wisata mewah milik masyarakat dikelola bersama dengan mitra dari sektor swasta. Pelajaran yang
didapati menggarisbawahi bahwa pembinaan hubungan baik dengan para operator sektor swasta
harus mendapatkan perhatian untuk menghindari persepsi adanya monopoli penerima manfaat.
Walaupun otoritas kawasan yang dilindungi mungkin sudah melihat masyarakat sebagai prioritas,
kesadaran tentang prinsip ini juga harus dipromosikan di kalangan sektor swasta. Apabila hal ini
tidak dilakukan, dikhawatirkan bahwa sektor swasta dapat menggunakan pengaruh politik atau
keuangan untuk membahayakan manfaat masyarakat (Kazooba 2008; Tentena 2010).
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Program Konservasi dan Pembagian Manfaat lainnya berbasis masyarakat:
Sejumlah program masyarakat lainnya dapat saling menguntungkan dengan wisata kera besar.
Berhubung konservasi dan pengentasan kemiskinan dapat dijadikan tujuan pelengkap, sebuah
program menyeluruh yang melibatkan dan menguntungkan masyarakat sekitarnya akan memiliki
peluang sukses yang lebih besar. Ini dapat mencakup perekrutan lokal sesuai target, partisipasi
dalam perusahaan bisnis yang terkait dengan wisata, penyuluhan pertanian, skema mikro-kredit,
dan akses yang terkendali terhadap sumber daya hutan (bila peraturan lokal mengizinkan).
Basis Konservasi untuk Semua Program Pembangunan Masyarakat:
Seperti halnya dengan semua program pembangunan masyarakat yang terkait dengan konservasi,
para pengelola harus berupaya untuk memaksimalkan manfaat bagi masyarakat di sekitarnya
tanpa mendorong terjadinya imigrasi, yang akan memperburuk masalah-masalah pembangunan
dan membawa konsekuensi negatif untuk konservasi.

Sistem Pengelolaan:
5.4.10

Sistem pemesanan untuk wisata

Sistem pemesanan wisata kera besar harus mengikuti prinsip berikut untuk memaksimalkan
manfaat bagi konservasi dan para pemangku kepentingan:
• Kokoh dan sederhana: Karena panduan wisata kera besar mewajibkan
pemberlakuan aturan dan peraturan secara ketat, sistem pemesanan harus cukup
kuat untuk mencegah pesanan yang berlebihan, yang dapat menimbulkan konflik
di titik-titik pemberangkatan dan tekanan pada staf untuk melanggar peraturan.
Sistem pemesanan yang dilakukan dengan setoran awal hingga batas waktu untuk
pembayaran penuh, atau hilangnya setoran bila tidak dikonfirmasi, harus dijabarkan
dengan jelas agar semua pengunjung, baik yang melakukan pemesanan secara
langsung atau melalui biro wisata, dapat mengakses sistem yang adil dengan
perlakuan yang sama untuk mendapatkan perizinan.
• Pemesanan melalui internet: Sistem berbasis internet akan mengembangkan
sistem pemesanan dan tingkat hunian yang lebih baik selama dirancang dan
dikelola secara profesional, dan memberikan para wisatawan metode yang aman
dan terjamin untuk melakukan pemesanan dan pembayaran untuk perizinan. Proyek
yang kecil, atau yang baru memasuki pasar, mungkin tidak memiliki kapasitas
untuk memelihara sistem pemesanan elektronik, tetapi setelah operasinya semakin
berkembang akan ada manfaatnya jika beralih dari cara tradisional (pos, telepon,
radio) ke sistem elektronik yang mencegah terjadinya pesanan melampaui batas.
• Keanekaragaman wisatawan: Sistem pemesanan harus dikembangkan untuk
mengakomodasi wisatawan yang beranekaragam, dari klien kalangan atas yang
melakukan pemesanan melalui operator wisata yang menangani izin, akomodasi,
transportasi dan pemandu, hingga wisatawan dengan anggaran rendah
yang mengatur logistik mereka sendiri. Wisata anggaran rendah cenderung
menguntungkan perusahaan lokal dan lebih dapat diandalkan pada saat situasi
tidak aman atau terjadinya depresi ekonomi, sedangkan pengeluaran wisata
kalangan atas sering lebih tinggi, tetapi terkumpul di tingkat nasional/internasional,
dan bukan tingkat lokal. Selain itu, warga lokal harus didorong untuk merasakan
pengalaman atas hasil mereka sendiri melalui struktur harga yang menyenangkan.
• Penyedia jasa wisata lokal dan nasional: Meskipun sering ada harapan bahwa
wisata kera besar akan membuat semua orang menjadi kaya raya, ini tidak
mungkin dapat terwujud. Bisnis wisata yang memiliki jaringan yang kuat di tingkat
regional atau internasional mendapatkan perlakuan khusus di pasar wisata. Oleh
sebab itu, sistem pemesanan harus mengizinkan operator perusahaan yang lebih
kecil untuk mendapat bagian dari perizinan bila mereka ingin memasuki pasar
untuk mendapatkan jasa-jasa yang membutuhkan jaringan seperti akomodasi,
transportasi dan transfer.
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• Informatif: Komunikasi dengan pihak yang ingin melakukan pemesanan izin wisata kera
harus menerangkan dengan jelas alasan di balik aturan dan peraturan, terutama yang
membatasi pemesanan (booking) seperti batasan pada jumlah pengunjung dan usia
pengunjung yang ditetapkan minimal 15 tahun.
• Pasar musiman: Desain program harus mencakup evaluasi pasar musiman atau
tarif low-season (musim rendah pengunjung) (misalnya, Nishida dan Mwinuka 2005)
untuk mengurangi tekanan selama high season (musim tinggi pengunjung) yang dapat
mengakibatkan terjadinya pelanggaran peraturan wisata. Namun, juga perlu diingat
bahwa low season dapat memberi peluang kepada kera terhabituasi untuk beristirahat
atau mengurangi pencetus stres serta resiko wisata lainnya.
• Sistem stand-by (tunggu): Di lokasi yang memiliki beberapa kelompok kera yang
tersedia untuk kegiatan wisata, sistem pemesanan yang memungkinkan salah satu
kelompok ditahan untuk ‘stand-by’ saja (tidak untuk dilakukan pemesanan terlebih
dahulu) dapat mengatasi masalah tidak tersedianya kelompok pada hari tertentu
(karena sebaran yang terlalu jauh atau membutuhkan invervensi medis), atau terjadinya
kelebihan pemesanan secara tidak disengaja.
5.4.11

Struktur harga

Harga yang pantas sangat penting untuk mendapatkan penghasilan yang maksimal dengan mengikuti
prinsip bahwa tujuan utama wisata kera besar adalah konservasi. Saat menetapkan struktur harga, hal
berikut penting untuk dipertimbangkan:
• Pengalaman unik: Biaya yang dikenakan untuk wisata kera besar harus mencerminkan
sifat eksklusif pengamatan kera dan tidak boleh di bawah standar. Menurut survei pasar,
orang bersedia membayar harga yang tinggi untuk mendapatkan kesempatan yang
istimewa ini (misalnya, $500 untuk mengikuti gorila gunung, Bush dan Fawcett 2008).
• Dampak konservasi: Perbandingan biaya-manfaat (cost-benefit) wisata secara
keseluruhan memperlihatkan angka tertinggi bila wisatawan dalam jumlah-jumlah
yang kecil membayar harga yang tinggi. Harga yang rendah dapat menyebabkan
permintaan pengunjung yang berlebihan yang pada akhirnya akan membahayakan
tujuan konservasi.
• Jenis wisata: Biaya juga harus mencerminkan sifat wisata yang ditawarkan (tracking
yang pada dasarnya disertai jaminan melihat dari jarak dekat vs. pengamatan di suatu
tempat terlindung vs. berjalan di hutan dengan kesempatan untuk melihat kera vs.
pesiar melalui sungai). Selain itu, lokasi atau negara yang sedang berupaya untuk pulih
dari kemerosotan wisata dapat mempertimbangkan penurunan biaya untuk sementara.
• Struktur harga berjenjang: Penetapan harga harus memberikan insentif kepada
pengunjung lokal, serta warga negara dan penduduk daerah sebaran. Pengunjung
ini akan meningkatkan tingkat hunian, terutama pada low season (musim rendah
pengunjung) atau saat pasar wisata mengalami kemerosotan, dan akan meningkatkan
kesadaran lokal dan nasional tentang masalah konservasi kera.
• Struktur harga berdasarkan tingkat hunian: Setelah sebuah lokasi wisata kera tumbuh
menjadi semakin populer, ada kemungkinan lokasi ini dipesan secara penuh pada saatsaat tertentu sepanjang tahun. Hal ini dapat berakibat adanya tekanan dari wisatawan,
operator wisata, dan bahkan otoritas konservasi dan departemen pemerintah, untuk
meningkatkan jumlah pengunjung, baik dengan menambah jumlah wisatawan per
kelompok atau per hari, atau melalui upaya habituasi tambahan. Namun, tindakan
pertama yang harus dilakukan ialah menaikkan tarif perizinan supaya menjadi sumber
dana konservasi tambahan tanpa meningkatkan resiko yang disebabkan oleh perluasan
wisata.
• Studi pasar dan survei pengunjung: Penetapan harga yang pantas untuk aktivitas
perlu dilakukan, terutama untuk lokasi baru. Keputusan harga ini sebaiknya dibuat
berdasarkan hasil survei pasar yang mentargetkan sektor-sektor pasar wisata yang
akan dikembangkan di lokasi tersebut. Dengan berkembangnya operasi di lokasi ini,
peninjauan harga perlu dilakukan dengan berpedoman pada survei pengunjung dan
evaluasi tambahan.
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5.4.12

Upaya pemasaran

Setelah terbentuknya lokasi wisata dan habituasi (bila ada) sedang berjalan, proses pemasaran
sudah dapat dimulai.
• Mengidentifikasi pemain utama di pasar wisata: Survei pasar akan membantu
mengidentifikasi para pemangku kepentingan dan cara-cara untuk menarik sektor
yang sesuai di pasar wisata.
• Mempersiapkan dan mendistribusikan materi pemasaran yang menekankan
prinsip-prinsip konservasi: Bahan yang dirancang untuk menarik perhatian para
operator wisata dan wisatawan ke sebuah lokasi dan menginformasikan kepada
mereka tentang apa yang dapat diharapkan harus menekankan bahwa konservasi
merupakan tujuan prioritas kegiatan wisata. Hal ini akan membuat para wisatawan
peka dengan menunjukkan bahwa aktivitas akan dikelola untuk meminimalkan
risiko terhadap kera. Para operator wisata akan lebih siap untuk menginformasikan
pada pelanggan mereka tentang aturan dan peraturan yang dimaksudkan untuk
melindungi kera dari dampak wisata.
• Pemasaran harus meredam harapan wisatawan: Banyak orang menganggap
wisata kera besar sebagai kesempatan sekali dalam seumur hidup. Pemasaran
harus menghasilkan harapan yang realistis agar para wisatawan memahami dan
menghargai pengalaman wisata khas di lokasi tertentu. Tekanan untuk menjamin
pengamatan kera liar harus ditolak, karena menimbulkan harapan besar, dan tidak
mungkin untuk menjamin 100% adanya kesempatan untuk mengamati satwa
liar, termasuk yang sudah terhabituasi. Yang lebih baik untuk dipasarkan adalah
tracking dan bukan pengamatan dengan menjelaskan bahwa staf akan mengikuti
jejak dan berupaya untuk menemukan kera tetapi tidak bisa menjamin keranya akan
kelihatan. Kegiatan alternatif perlu disiapkan dan ditawarkan kepada pengunjung
bila kera tidak ditemukan (misalnya, bila sebuah kelompok kera telah terlanjur
bergerak terlalu jauh).
• Pemasaran harus mengatur harapan operator wisata dan mitra lainnya: Wisata
kera besar dipandang oleh banyak mitra dari sektor swasta sebagai kesempatan
untuk menjual paket wisata yang menguntungkan. Upaya pemasaran harus
mengatasi kecenderungan para operator wisata menganggap wisata kera sebagai
‘produk’ ketimbang kesempatan konservasi, karena pandangan sebagai ‘produk’
dapat mengakibatkan terabaikannya peraturan, penyalahgunaan kesempatan
berkunjung dan tekanan untuk memperluas operasi.
• Pemasaran perlu mempromosikan sirkuit wisata yang luas : Hambatan yang sering
dialami wisata kera besar adalah ketidakpastian peluang pengamatan kera besar
(atau pengamatan berkualitas rendah) dan lokasi yang terpencil dengan fasilitas
pengunjung yang sederhana, yang semuanya dapat mengurangi minat wisatawan,
tingkat hunian dan kepuasan pengunjung. Sambil berupaya memperbaiki fasilitas
pengunjung (sesuai panduan ini), wisata kera perlu dibangun menjadi beberapa
sirkuit yang menonjolkan satwa liar dan habitat alami di kawasan tersebut serta
minat ahli khusus seperti pengamatan burung atau wisata budaya untuk mendorong
kunjungan yang lebih lama di kawasan atau negeri tersebut.
5.4.13

Urusan Staf

Pengelola wisata membutuhkan staf yang profesional, kompeten, efisien, dibayar dengan baik,
dilatih dengan baik dan dilengkapi dengan baik. Hal berikut perlu dimasukkan dalam rencana
penerimaan staf untuk wisata kera besar.
• Penerimaan tenaga kerja lokal: Penyediaan kesempatan kerja lokal dianggap penting
untuk memaksimalkan manfaat program bagi masyarakat di sekitar habitat kera
besar. Masyarakat lokal yang memanfaatkan hutan dan sumber dayanya biasanya
memiliki pengetahuan yang luas tentang lingkungan hutan. Pengetahuan tentang
lingkungan hutan biasanya maju di kalangan masyarakat lokal yang menggunakan
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hutan dan sumber daya yang terkandung di dalamnya. Banyak anggota masyarakat
memiliki keterampilan yang diperlukan untuk tracking kera besar, dan menguasai
budaya dan tradisi masyarakat setempat, yang dapat menambah pengalaman
pengunjung. Pelatihan formal (lihat di bawah) untuk mengembangkan keterampilan
yang tidak dimiliki staf lokal akan membutuhkan komitmen dana dan waktu.
• Mendatangkan staf terampil sebagai pelatih: Penerimaan staf dari lokasi yang
lebih jauh dilakukan hanya bila keterampilan tertentu tidak ditemui atau tidak dapat
dikembangkan secara lokal. Hal ini mungkin berlaku untuk fungsi penerimaan tamu,
manajemen dan akuntansi, atau posisi yang membutuhkan kemampuan menguasai
bahasa asing tertentu. Staf yang terampil kemudian akan memberikan pelatihan
untuk karyawan lokal.
• Afiliasi staf: Idealnya semua staf pemandu wisatawan akan dipekerjakan langsung
oleh otoritas pengelola kawasan lindung, atau badan yang diakui secara resmi oleh
otoritas tersebut. Jika staf terdiri dari karyawan, kepatuhan mereka pada peraturan
akan lebih mudah diawasi secara ketat.
• Pembayaran gaji karyawan: Wisata kera berpotensi menarik dana dalam jumlah
besar, dan harus diawasi dengan baik untuk melindungi kera dari dampak negatif
insentif keuangan yang kuat. Loyalitas pada tujuan konservasi program wisata sangat
dibutuhkan karena staf tidak boleh tergoda untuk menyimpang dari peraturan yang
ditetapkan untuk keuntungan pribadi. Salah satu cara terbaik untuk menghindari
korupsi adalah dengan membayar gaji yang memuaskan. Di banyak negara, upah
minimum yang ditetapkan secara resmi tidak mencukupi untuk menjamin standar
hidup yang wajar; oleh sebab itu proyek wisata perlu melakukan pengkajian biaya
hidup dan memberikan ‘upah hidup’ yang layak untuk biaya hidup seorang anggota
staf serta keluarga yang berukuran sedang (Lihat juga kebijakan tentang pemberian
tip di Bagian 5.5.16).
• Peralatan dan seragam: Staf lapangan harus dilengkapi dengan peralatan
lapangan dan komunikasi yang sesuai, dan berpakaian seragam yang profesional
dan mengidentifikasi dengan jelas status mereka sebagai staf wisata. Penularan
penyakit harus diminimalkan dengan menetapkan anggota staf pada kelompokkelompok yang telah ditentukan, disertai penyediaan seragam bersih yang memadai
dan fasilitas mencuci sepatu bot yang sesuai (Whittier 2009).
5.4.14

Pelatihan staf

Agar wisata kera besar dapat dikelola secara efektif dengan konservasi sebagai tujuan utama,
program ini harus dijalankan oleh staf yang terampil dan berpengetahuan luas. Mereka harus
memahami resiko terkait dan menyadari bahwa konservasi adalah tujuan utama serta memiliki
wewenang untuk menegakkan peraturan meskipun mendapatkan tekanan dari para wisatawan
dan operator wisata. Saat merancang dan mendanai program pelatihan staf, hal berikut harus
dipertimbangkan:
• Perilaku kera besar dan ekologi hutan: Staf harus memiliki pengetahuan tentang
ekosistem tempat mereka memandu pengunjung. Banyak wisatawan berminat
belajar sambil melakukan hiking dan tracking, dan staf harus mampu menjawab
pertanyaan tentang biologi dan perilaku kera besar, dan ekologi habitat mereka.
Staf wisata dapat meningkatkan pengetahuan mereka dengan berpartisipasi dalam
kegiatan penelitian.
• Keterampilan bahasa: Staf harus mampu menerangkan alasan dibalik peraturan
untuk mengendalikan wisatawan dan berkomunikasi secara efektif dalam keadaan
darurat. Oleb sebab itu, staf harus mahir menggunakan bahasa yang paling sering
digunakan wisatawan di lokasi tersebut.
• Pemberdayaan: Disamping menegakkan peraturan kawasan yang dilindungi
dan undang-undang nasional, staf harus mampu mengendalikan para wisatawan
tanpa memandang perbedaan status sosial yang terlihat, dan mereka tidak boleh
memprioritaskan kepuasan wisatawan melebihi perlindungan kera. Pelatihan staf
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Pelatihan staf wisata, Taman
Hutan Raya Budongo, Uganda.
Foto oleh © Debby Cox.

harus mencakup teknik-teknik untuk menangani para wisatawan ‘bermasalah’ yang
menolak wewenang mereka dan mungkin mendesak secara agresif agar peraturan
dilanggar.
• Pertolongan pertama: Staf harus disiapkan melalui pelatihan dan peralatan untuk
merespon dengan cara yang tepat pada saat terjadinya kecelakaan atau cedera
serta untuk merawat dan mengangkut wisatawan ke tempat yang aman.
5.4.15

Rencana menghadapi keadaan darurat

Semua lokasi wisata harus menyusun rencana untuk merespon situasi darurat yang dapat
mempengaruhi kelangsungan program mereka:
• Mendanai rencana alternatif: Meskipun kegiatan wisata yang sukses akan menjadi
sumber pendanaan yang baik, ini tidak dapat diandalkan mengingat kondisi industri
wisata yang sering berubah dan kecendrungan yang sulit diprediksi. Kemerosotan
jumlah pengunjung akan berakibat menurunnya penghasilan untuk konservasi dan
penegakkan hukum, tetapi aktivitas ini harus berlanjut walaupun tanpa kehadiran
wisata. Rencana alternatif keuangan dapat mencakup dukungan dari donor untuk
keadaan darurat, dana sumbangan atau dana yang disisihkan dari penghasilan
untuk membiayai operasi konservasi inti pada masa menurunnya kegiatan wisata.
• Perencanaan menghadapi wabah penyakit: Kera besar mudah diserang penyakit
yang ditularkan oleh para wisatawan, staf lapangan, masyarakat lokal, ternak dan
satwa liar lainnya. Oleh sebab itu program pendukung medis untuk hewan harus
bekerja bersama pihak yang berwewenang di lokasi untuk mewujudkan rencanarencana pengawasan penyakit dan tanggap darurat supaya dapat diambil tindakan
yang cepat untuk mencegah sebaran atau wabah penyakit.11
• Rencana respon konflik manusia–kera besar: Wisata dapat memperburuk konflik
dengan masyarakat lokal bila, misalnya, habituasi menyebabkan meningkatnya
insiden pengambilan hasil tanaman pertanian masyarakat oleh kera dan penghasilan

11 Rencana menghadapi penyakit tersedia untuk gorila gunung (UWA dan IGCP 2000; MGVP 2004). Selain
itu, prosedur sederhana seperti mencegah staf melakukan kunjungan ke beberapa kelompok akan mencegah
penyebaran penyakit (Whittier 2009).
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kelihatannya tidak dibagi secara adil. Rencana untuk menghindari atau mengurangi
konflik seperti ini harus tersedia (lihat Hockings dan Humle 2009).
• Perencanaan keamanan atau bencana alam: Kawasan manapun yang cenderung
mengalami bencana alam, konflik lintas-batas, perang sipil, tindakan kriminal atau
serangan teroris tidak boleh dipilih untuk kegiatan pembangunan wisata; namun,
kejadian yang tidak dapat diramalkan sebelumnya dapat terjadi di lokasi mana saja.
Oleh sebab itu, rencana evakuasi dan protokol keamanan penting untuk disediakan
untuk melindungi para wisatawan, staf dan kera besar pada saat adanya kejadian
seperti itu.

5.5

Tahap pelaksanaan—peraturan

Berbagai lokasi wisata kera besar harus menyusun peraturan rinci yang menggabungkan pelajaran
yang didapati dari lokasi lain, dan harus memantau, memperkuat dan memperbaiki peraturanperaturan ini selama berlangsungnya program mereka. Peraturan khas untuk lokasi tertentu
dapat disusun melalui konsultasi dengan para praktisi medis, hewan, perjalanan dan ekowisata
(Muehlenbein dan Ancrenaz 2009). Namun, rencana yang baik tidak ada artinya tanpa penegakan
hukum yang efektif, dan lemahnya penegakan hukum telah menjadi masalah bertahun-tahun bagi
wisata kera besar. Oleh karena itu, penting bahwa para manajer konservasi memiliki kewenangan
untuk menetapkan peraturan wisata, untuk melaksanakan kewenangan setelah berjalannya kegiatan
wisata, dan untuk memelihara kewenangan tersebut untuk waktu jangka panjang. Hal ini akan
membantu mengembangkan kepatuhan oleh staf dan wisatawan. Peraturan umum yang terdapat di
bawah ini relevan untuk sebagian besar lokasi wisata kera besar.

Peraturan – Pra-Kunjungan
5.5.1

Penyebaran informasi peraturan melalui operator wisata dan agen pemesanan

Sebelum para pengunjung tiba di lokasi wisata kera besar, pada mereka harus disampaikan alasan di
balik langkah-langkah yang diambil untuk meminimalkan resiko penyakit dan dampak negatif lainnya
dari kegiatan wisata. Peraturan dalam bentuk tercetak harus dikirim ke para operator wisata, agen
pemasaran atau pemesanan dan, bila mungkin, diposting pada sebuah website.
5.5.2

Imunisasi

Banyak lokasi wisata kera besar mewajibkan para wisatawan memperlihatkan bukti vaksinasi, atau
tes negatif yang masih berlaku, untuk sejumlah penyakit. Persyaratan vaksinasi dapat mencakup polio,
tetanus, campak12, gondok, rubella, hepatitis A dan B, demam kuning, meningitis meningokokus,
tipus dan TB (atau bukti tes kulit negatif dalam enam bulan terakhir). Peraturan ini memiliki beberapa
keuntungan: selain mencegah penyebaran penyakit-penyakit tersebut, peraturan ini memperkuat
persepsi pengunjung bahwa wisata menimbulkan resiko pada kera. Hal ini dapat mendorong
kesediaan setiap wisatawan yang bertanggung jawab agar bersedia mematuhi panduan ini selama
kunjungan. Bukti vaksinasi atau tes negatif saja tidak dapat diandalkan untuk mengendalikan semua
infeksi yang di khawatirkan, seperti pilek dan flu, yang vaksinnya tidak ada atau ada untuk beberapa
strain tertentu saja.
Ada beberapa masalah dengan vaksinasi: Wisatawan yang sudah divaksinasi ada kemungkinan
mendapatkan rasa aman yang palsu dan merasa bahwa mereka dapat melanggar peraturan
lain karena mereka sudah diimunisasi. Selain itu, tenggang waktu (lead-time) untuk vaksinasi
mengisyaratkan ada kemungkinan bahwa persyaratan vaksinasi tidak mudah dilaksanakan (misalnya,
vaksinasi yang dilakukan hanya satu hari sebelum kunjungan pada umumnya tidak melindungi, dan
vaksin yang dimodifikasi dapat menjangkiti kontak lainnya termasuk kera). Untuk menghindari
kekecewaan, peraturan vaksinasi dan kesehatan harus diinformasikan pada saat pemesanan,
supaya para wisatawan dapat mengatur setiap imunisasi atau tes yang diwajibkan dan mendapatkan
dokumentasi yang diperlukan. Lihat Leendertz dkk. (in press) untuk informasi lebih lanjut.

12 Tes laboratorium memperlihatkan bahwa kekebalan terhadap campak dapat diterima sebagai pengganti
bukti vaksinasi (Budongo Forest Project 2006).

53

Peraturan – Saat kedatangan
5.5.3

Pemberitahuan tentang dampak dan masalah keamanan wisata

Informasi yang sesuai tentang berbagai dampak wisata terhadap kera besar perlu disampaikan
kepada para wisatawan pada saat kedatangan. Pemberitahuan harus dilakukan secara teliti dan
terdiri baik dari diskusi aktif tentang peraturan yang meminimalkan resiko maupun informasi pasif
(seperti bahan tertulis tentang fasilitas akomodasi, paparan dan tanda-tanda lokasi pendaftaran).
Hal ini dapat diperkuat dengan memperagakan jarak aman yang diwajibkan dan melakukan cara
menghadapi kera yang mendekat yang dilakukan oleh para pemandu wisata sebagai upaya
mempersiapkan wisatawan. Dengan peragaan seperti ini, diharapkan wisatawan akan lebih mudah
mengingat pesan yang disampaikan kepada mereka. Tindakan pencegahan demi keamanan
juga perlu dijelaskan pada saat ini dan, jika diperlukan, pengunjung dapat menandatangani surat
pernyataan tidak akan menuntut pertanggung jawaban.
5.5.4

Bimbingan evaluasi kesehatan sebelum keberangkatan

Saat melakukan pendaftaran akhir untuk kunjungan wisata, staf harus memeriksa sertifikat
vaksinasi tanpa mengandalkan laporan wisatawan sendiri (Muehlenbein dkk. 2008). Wisatawan
kemudian dibimbing melalui proses evaluasi diri sendiri yang dirancang untuk menyoroti apakah
mereka mungkin menularkan penyakit atau tidak dapat berpartisipasi dalam kunjungan ini. Hal
ini harus mencakup suatu daftar pemeriksaan (checklist) gejala penyakit seperti bersin, batuk,
demam atau diare dalam waktu 48 jam terakhir, dan kontak dengan resiko yang signifikan
(misalnya, penyakit, gua kelelawar). Catatan: Evaluasi diri sendiri tidak cukup untuk menjamin
kepatuhan karena beberapa wisatawan akan berusaha untuk menyembunyikan gejala penyakit,
namun proses ini akan mengidentifikasi mereka yang bersedia untuk membatalkan kunjungan
karena alasan kesehatan, dan mempermudah proses pengembalian dana (refund) para wisatawan
yang melaporkan sendiri penyakit yang dialami.
5.5.5

Evaluasi kesehatan secara profesional

Seorang tenaga profesional kesehatan di lokasi dapat melakukan pemeriksaan kesehatan secara
rutin, seperti mengukur suhu tubuh, denyut jantung dan pernafasan. Ini tidak mungkin dapat
dilakukan di semua lokasi, tetapi program wisata berskala besar harus mempertimbangkan memiliki
seorang perawat atau dokter sebagai staf, sehubungan dengan program kesehatan karyawan.
Tenaga profesional kesehatan ini juga akan dapat memberi saran tentang pola penyakit lokal dan
global dan mengusulkan tindakan pengamanan tambahan yang diperlukan. Para pemandu juga
harus dilatih untuk mengenali wisatawan yang tidak sehat, dan diberi kewenangan untuk menolak
keterlibatan mereka dalam kegiatan wisata kera besar.

Peraturan – Selama Kunjungan
Sayangnya, wisatawan yang sudah melakukan perjalanan jauh (biasanya dengan biaya besar)
mungkin akan mencoba untuk menyembunyikan penyakit mereka, sementara yang lain dapat
menularkan penyakit tanpa menyadarinya. Akibatnya setiap orang yang mendekati kera besar
memiliki resiko penyakit dan harus bertindak dengan cara yang sesuai. Peraturan ketat juga
penting untuk meminimalkan dampak perilaku wisatawan yang berkunjung. Setiap lokasi yang
menyatakan bahwa mereka mematuhi panduan wisata kera besar wajib melaksanakan yang
berikut ini.
5.5.6

Jumlah maksimal wisatawan per kelompok

Untuk meminimalkan gangguan perilaku dan resiko penyakit, jumlah wisatawan yang diizinkan
berkunjung per hari harus dibatasi secara ketat dan dipatuhi. Di hutan lebat dengan tingkat
visibilitas yang rendah, setiap suara atau gerakan yang dilakukan secara tiba-tiba dapat
menimbulkan ketakutan dan reaksi yang tidak terduga. Selain itu, tidak mudah menemukan tempat
pengamatan yang baik untuk setiap wisatawan. Para wisatawan harus tetap bersama dan tidak
boleh mengelilingi kera yang dilihat. Untuk memudahkan pengawasan pengunjung, meminimalkan
bahaya dan meningkatkan kepuasan pengunjung, jumlah orang per kelompok sebaiknya tidak lebih
dari 4 wisatawan didampingi oleh 2 pemandu/tracker. Ini akan menciptakan keseimbangan yang
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wajar antara jumlah kera dan manusia, dan mengurangi stres dan efeknya yang tidak langsung.
Jumlah kecil juga mendukung harga perizinan yang tinggi, sebab para wisatawan cenderung
menghargai diperlakukan sebagai kelompok kecil pengunjung yang eksklusif.
Pedoman umum ini sebaiknya dilaksanakan oleh semua lokasi baru. Namun, perlu dicatat
bahwa rekomendasi tentang jumlah wisatawan untuk spesies tertentu dibahas dalam Bagian 5.7.
Sejumlah lokasi beroperasi dengan kurang dari 4 wisatawan, termasuk lokasi yang menawarkan
pengamatan gorila dataran rendah barat terhabituasi dan beberapa lokasi orangutan—berlanjutnya
kelangsungan hidup di lokasi-lokasi ini menunjukkan bahwa angka bisa tetap rendah. Lokasi
gorila gunung dan beberapa lokasi simpanse saat ini beroperasi dengan lebih dari 4 wisatawan,
dan lokasi-lokasi ini perlu melakukan pengkajian apakah mengurangi jumlah wisatawan ke arah
maksimal yang direkomendasikan ini layak dilakukan untuk masa depan, dan setiap kelompok
kera baru yang dibuka untuk wisata dianjurkan menetapkan jumlah wisatawan yang lebih kecil.
5.5.7

Satu kunjungan wisatawan per hari
• Jumlah kunjungan yang dianjurkan adalah tidak lebih dari satu kunjungan per hari
pada setiap kelompok kera (atau individu/kelompok/areal hutan pada kasus wisata
simpanse dan orangutan).
• Setiap lokasi yang saat ini mengoperasikan lebih dari satu kunjungan per hari
dianjurkan berupaya mengurangi jadwal menjadi satu kunjungan per hari per
kelompok atau individu. Hal ini dapat dilakukan dengan menutup pemesanan untuk
kunjungan ke dua secara bertahap, atau dengan melakukan habituasi kelompok
baru (dituntun oleh pengkajian dampak yang lengkap).
• Akomodasi wisata yang berlokasi di dalam atau di dekat habitat kera harus
membatasi gerakan pengunjung di luar fasilitas untuk menghindari pengamatan
kera yang tidak terkendali.

5.5.8

Orang sakit tidak boleh berkunjung
• Orang yang tidak sehat tidak akan diizinkan mengunjungi kera, dan ini harus
diinformasikan dengan sangat jelas pada saat pemesanan. Adalah penting bahwa
para wisatawan didorong untuk melaporkan sendiri penyakit mereka dan diberi
insentif agar tidak melakukan kunjungan bila diperlukan. Penundaan kunjungan
tidak dianjurkan (ada kemungkinan orang tersebut masih dapat menularkan penyakit
untuk beberapa hari), tetapi dapat ditawarkan refund di tempat atau voucher untuk
jasa-jasa wisata lainnya (misalnya, akomodasi, hiking).
• Demikian pula, anggota staf yang sakit tidak boleh berpartisipasi dalam kunjungan
kera, dan harus diberi insentif untuk menjauh dari kera seperti ‘izin sakit’ yang
terjamin dan kebijakan non-diskriminasi bagi yang tidak dapat bekerja karena sakit.

5.5.9

Masker respirator N95
• Semua wisatawan dan staf yang mungkin mendekati kera terhabituasi dalam jarak
sampai 10 meter harus mengenakan masker bedah respirator N95 selama waktu
kunjungan yang berlangsung selama satu jam. Respirator yang mampu menahan
partikel aerosol dengan persentase yang lebih besar juga dapat diterima (yaitu, N99
or N100).
• Masker harus dibawa oleh tracker/pemandu wisata dalam kotak yang tahan air
(waterproof) agar tidak rusak selama dalam perjalanan. Pembagian masker kepada
wisatawan dilakukan sesaat sebelum mereka mulai mengamati kera.
• Masker dapat dibuang dan tidak boleh dipakai ulang. Masker harus dikumpulkan
oleh tracker/pemandu wisata setelah kunjungan dan dibuang dengan cara yang
sesuai setelah kunjungan karena dapat menimbulkan resiko penyakit bagi kera dan
satwa liar lainnya bila terjatuh di dalam hutan secara tidak disengaja.
• Masker harus dibakar setelah kembali ke kantor wisata atau ke fasilitas akomodasi,
jauh dari lokasi sebaran kera.
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• Masker yang menjadi lembab atau basah tidak dapat menghambat patogen secara
efektif dan perlu diganti dengan yang baru.
• Staf harus mendapat pelatihan cara penanganan masker termasuk menguji ketatnya
pemasangan dengan benar, cara pemakaian, manfaat dan pembuangan.
• Cara yang benar memakai masker (termasuk cara memasang, menangani
dan membuang) perlu diperagakan dengan lengkap pada wisatawan di titik
pemberangkatan, dengan tinjauan ulang sebelum mencapai jarak 10 meter, supaya
masker tidak dikenakan secara tidak benar saat tergesa-gesa ingin melihat kera.
• Masker bedah tidak boleh memberikan pada pemakai perasaan aman yang palsu—
semua peraturan lainnya (tentang kebersihan, jarak dari kera, waktu bersama kera)
harus ditegakkan bersama penyediaan masker. Pendidikan yang sesuai harus
diberikan pada staf dan wisatawan tanpa perbedaan.
• Wisatawan yang ingin bersin atau batuk saat berada dekat kera harus membalikkan
kepala meskipun sudah mengenakan masker bedah, tetapi tidak boleh melepaskan
maskernya, walaupun staf dapat menawarkan masker pengganti bila diperlukan.
• Penanganan masker perlu dipantau sebagai bagian dari program pemantauan wisata
yang lebih luas dan hasilnya digunakan sebagai masukan dan untuk memperbaiki
prosedur yang ada.
• Bila meninjau prosedur penanganan masker, kepatuhan wisatawan dan umpan balik
dari mereka juga perlu dipertimbangkan.
• Sistem pengadaan harus menjamin persediaan masker yang sesuai di lokasi dapat
diandalkan.
• Bila masker respirator N95 tidak tersedia, masker bedah multi-lapis dapat digunakan
sambil menunggu pengadaan respirator N95 karena masker bedah mampu
menghambat droplet yang besar. Namun, pemakaian masker bedah sebaiknya
bersifat sementara saja karena respirator N95 lebih efektif untuk digunakan. Informasi
lebih lanjut tentang masker bedah dan respirator N95 dapat dilihat di Lampiran II.
5.5.10

Anak-anak di bawah usia 15 tahun dilarang berkunjung

• Anak-anak di bawah usia 15 tahun dilarang mengunjungi kera besar. Sementara orang
tua mungkin memperdebatkan peraturan ini karena anak mereka mampu berjalan
kaki atau cukup dewasa untuk mengendalikan ketakutan, ketetapan ini dikeluarkan
terutama karena alasan kesehatan. Kaum muda lebih besar kemungkinannya dapat
terinfeksi oleh penyakit anak-anak pada umumnya, meskipun telah divaksinasi
dengan benar, dan oleh karena itu menimbulkan resiko kesehatan yang lebih besar
pada kera terhabituasi.
5.5.11

Personil yang tidak berkepentingan harus menjaga jarak dari kera

• Personil yang tidak berkepentingan seperti pengawal militer atau pengangkat
barang harus tinggal sejauh mungkin, di luar pandangan dan pendengaran selama
berlangsungnya kunjungan wisata tersebut.
• Personil yang tidak berkepentingan perlu tetap berhubungan dengan pemandu
melalui radio walkie-talkie, supaya mereka dapat diminta untuk pindah bila kera
menuju ke arah mereka.
5.5.12

Mencegah terkontaminasinya habitat oleh sisa makanan

• Makan tidak dibolehkan selama kunjungan. Makanan dan minuman tidak boleh
terlihat saat mengamati kera besar, tetapi harus ditinggalkan dengan pengangkat
barang atau personil lain yang tetap berada di luar jangkauan indra dari kera.
• Makanan tidak boleh dikonsumsi dalam jarak 500 meter dari kera. Ini akan
meminimalkan limbah yang terkontaminasi dengan tidak disengaja dan mencegah
kera untuk mengkaitkan manusia dengan makanan.
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• Sampah makanan dan semua sampah lainnya harus disimpan di dalam ransel
dan dibawa keluar dari hutan untuk mencegah pengendapan sampah yang dapat
menjangkitkan penyakit di habitat.
• Makanan tidak boleh digunakan untuk menarik perhatian kera terhadap wisatawan.
5.5.13

Jarak minimum dari kera besar yang terhabituasi

• Bagi pengunjung yang mengenakan masker bedah N95, jarak minimal yang
diizinkan adalah 7 meter (22 kaki).
• Bagi pengunjung yang tidak mengenakan masker N95, jarak minimum yang
diizinkan adalah 10 meter (33 kaki).
5.5.14

Batas waktu satu jam

• Para wisatawan tidak boleh berada di dekat kera terhabituasi lebih dari satu jam.
• Pembatasan ini ditambah dengan pembatasan satu kunjungan per hari berarti tidak
ada kera yang dapat dikunjungi wisatawan selama lebih dari satu jam pada hari apa
saja.
• Bila kera tidak terlihat dengan mudah saat didekati untuk yang pertama kali,
staf harus membawa wisatawan sejauh 200 meter untuk menantikan saat kera
beristirahat atau berpindah ke vegetasi yang lebih terbuka, dan kemudian mulai
menghitung jam yang diizinkan.
5.5.15

Cuci tangan dan kebersihan

• Fasilitas baskom dan sabun perlu disediakan di titik keberangkatan, dan wisatawan
dianjurkan untuk mencuci tangan mereka sebelum keberangkatan.
• Kamar kecil harus disediakan pada titik keberangkatan, dan wisatawan dianjurkan
untuk menggunakan ini sebelum keberangkatan. Kamar kecil harus dibangun pada
jarak yang sesuai dari anak sungai (minimal 30 meter).
• Jika wisatawan atau staf harus buang air kecil atau buang air besar saat berada
di hutan, kotoran harus dikubur di lubang sedalam 30 sentimeter. Ini harus paling
sedikit 500 meter dari lokasi kera dan jauh dari anak sungai.

Contoh jarak minimal 7 meter
yang dibolehkan antara wisatawan dan gorila gunung, Taman
Nasional Volcanoes, Rwanda.
Foto oleh © Maryke Gray.
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• Para pemandu harus membawa desinfektan semprot tangan (seperti klorheksidin),
gel, atau lap untuk digunakan oleh semua pengunjung dan staf sebelum mendekati
kera.
• Merokok tidak dibolehkan di habitat kera karena dapat menimbulkan resiko
kebakaran, dan penularan penyakit melalui puntung rokok yang terkontaminasi.
Bau asap juga akan menakuti satwa liar.
• Meniup hidung dan meludah di atas tanah tidak dibolehkan—staf dan wisatawan
dianjurkan menggunakan saputangan sesuai keperluan, dan kegiatan ini sebaiknya
tidak dilakukan di dekat kera.
• Sepatu bot dan pakaian yang sama tidak boleh dipakai untuk mengunjungi
kelompok yang berbeda kecuali ini telah dicuci dan dikeringkan antara kunjungan
yang satu dengan yang lainnya.
5.5.16

Kebijakan tentang pemberian tip dan gaji karyawan

• Wisatawan harus diberitahu bahwa tip tidak dapat digunakan untuk mendorong staf
agar melanggar peraturan, dan staf tidak boleh memandang tip sebagai justifikasi
untuk mengabaikan peraturan; ini juga akan mengurangi profesionalisme operasi.
• Wisatawan tidak menyukai adanya aturan yang disampaikan kepada mereka dan
kemudian dilanggar––ini mengurangi rasa hormat pada staf dan peraturan. Pesan ini
harus dikomunikasikan kepada staf melalui pendidikan, pelatihan dan pemantauan,
untuk meningkatkan kepatuhan mereka.
• Kebijakan tentang pemberian tip perlu ditampilkan dengan jelas agar wisatawan
menyadari tentang hal ini sebelum memulai aktivitas mereka.
• Staf wisata perlu dibayar gaji yang memuaskan (minimal ‘upah hidup’ dan sebaiknya
lebih) untuk meminimalkan godaan untuk melanggar peraturan agar mendapatkan
tip yang lebih besar.
• Pemantauan secara teratur dan pengawasan staf harus dilakukan untuk memperkuat
masalah tip.
• Semua staf wisata, dari pegawai bagian check-in hingga para tracker dan pemandu
wisata, perlu mendapatkan manfaat dari tip melalui kotak tip bersama dan tip dibagi
sama rata kepada semua staf setiap hari.
• Pengumuman tertulis di tempat yang mudah dilihat pengunjung tentang kebijakan
bahwa tips yang terkumpul akan dibagikan kepada semua staf wisata akan
membantu mencegah penyimpangan.
• Para wisatawan menghargai bimbingan tentang pemberian tip, dan jumlah yang
wajar dapat disarankan.
• Kebijakan tidak ada tip perlu dipertimbangkan bila tip dianggap sebagai faktor
utama penyebab terjadinya pelanggaran peraturan oleh staf.
5.5.17

Pemantauan dan penegakan peraturan

• Semua staf wajib memahami peraturan, dan mampu menjelaskan alasannya kepada
pengunjung dan menegakkan peraturan tersebut.
• Perilaku staf wisata harus dipantau dan dievaluasi secara teratur, dan hasilnya
didiskusikan secara terbuka antara evaluator dan staf.
• Sebuah daftar pasca-kunjungan yang disediakan untuk wisatawan dan staf dapat
membantu memperkuat kepatuhan staf, dan kasus-kasus tertentu dimana staf
mendapatkan masalah dalam penegakkan aturan dapat digunakan sebagai bahan
pelatihan staf.
• Program kursus penyegaran yang teratur akan memperkuat pemahaman staf dan
kepatuhan pada peraturan wisata, dan harus mencakup pelatihan tentang teknik
penegakan peraturan.
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Peraturan – Pengelolaan Lokasi
5.5.18

Prasarana dirancang untuk meminimalkan dampak pada kera dan habitat

• Analisa dampak lingkungan harus dilakukan untuk semua pembangunan prasarana
yang berkaitan dengan wisata, sesuai dengan perundang-undangan lingkungan
nasional.
• Prasarana wisata seperti pondok, lokasi perkemahan dan pusat pengunjung harus
dibangun di kawasan dengan dampak yang minimal pada kera dan habitatnya.
• Bila mungkin, prasarana wisata harus berada di luar atau di pinggir habitat kera, dan
setiap gangguan terhadap vegetasi asli, terutama hutan, harus dijaga agar tetap
minimal.
• Prasarana wisata tidak boleh dibangun di daerah yang sering dikunjungi oleh kera,
karena adanya resiko pertemuan dengan manusia, tempat persiapan makanan,
pembuangan limbah atau fasilitas sanitasi, dan resiko cedera dari kabel listrik atau
bahaya lainnya.
• Prasarana wisata tidak boleh menimbulkan resiko penyakit tambahan untuk
populasi kera. Sanitasi yang layak, kebersihan dan pembuangan limbah sangat
penting untuk diperhatikan dalam hal ini.
• Prasarana wisata tidak boleh mencakup instalasi yang dapat menarik perhatian
kera, seperti penanaman tanaman pangan atau pohon buah-buahan.
• Jika diperlukan prasarana dengan skala apa saja di habitat kera, perhatian harus
diberikan untuk mengurangi dampak dari penebangan pohon terhadap kebutuhan
pakan dan sebaran kera (lihat Morgan dan Sanz 2007).
5.5.19

Perumahan staf dan prasarana administrasi

• Staf dan gedung administrasi harus berada di lokasi untuk memaksimalkan
pengawasan dan pengendalian program wisata. Para manajer dan tim penegakan
hukum harus bertugas di lokasi agar kegiatan monitoring dan perlindungan dapat
dilaksanakan secara rutin.
• Bangunan staf dan administrasi harus ditempatkan dan dirancang untuk
meminimalkan dampak pada kera dan habitat mereka dari suara yang ribut dan
bahaya lainnya (misalnya bahan bakar, kabel listrik, racun dan sebagainya).

Panggung pengamatan, Mbeli
Bai, Republik Kongo. Foto oleh
© Fiona Maisels.
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5.5.20

Akomodasi wisata harus menguntungkan masyarakat lokal

• Akomodasi di pondok atau lokasi kemah harus dikelola untuk memaksimalkan
manfaat masyarakat melalui kepemilikan masyarakat, peluang kerja atau skema
pembagian penghasilan yang memberikan penghasilan bagi anggota masyarakat
atau pendanaan untuk jasa-jasa sosial.
• Akomodasi wisata yang menguntungkan masyarakat lokal perlu dilindungi dari
persaingan eksternal. Hal ini dapat dicapai melalui zonasi supaya hanya sejumlah
fasilitas yang layak yang diizinkan beroperasi di lokasi pilihan.

5.6

Tahap pemantauan dan evaluasi

5.6.1

Penelitian terapan

Program wisata perlu didukung pengkajian dampak yang dilakukan secara independen untuk
menginformasikan dan memperbaiki sistem kebijakan dan pengelolaan wisata. Mekanisme formal
untuk peninjauan ulang dan pemasukan hasil penelitian ke dalam pengelolaan dan kebijakan akan
memastikan bahwa dampak konservasi di optimalkan. Program penelitian mencakup:
• Pemantauan penyakit: Penyakit adalah resiko paling serius yang terkait dengan
wisata kera besar. Catatan pemantauan kesehatan akan memperlihatkan pola
penyakit, dan memungkinkan manajemen untuk merancang langkah-langkah
pencegahan (misalnya, karantina, peraturan vaksinasi wisatawan, proyek kesehatan
masyarakat) dan menanggapi wabah penyakit. Observasi rutin oleh personil terlatih
dan penyaringan tanpa gangguan harus dilengkapi dengan sampling acak satwa
yang tidak dapat bergerak (lihat Leendertz dkk. in press).
• Pemantauan perilaku: Pariwisata juga dapat menimbulkan dampak negatif serius
pada perilaku, fisiologi dan dinamika sosial dari kera terhabituasi. Penelitian
independen akan menyoroti masalah yang mungkin akan terjadi atau baru terjadi
sebelum menjadi parah dan akan memungkinkan dilakukannya pengelolaan adaptif
(lihat Fawcett 2004; Muyambi 2004; Hodgkinson dan Cipolletta 2009).
• Pemantauan ekologi: lalu lintas wisata yang ramai dapat menyebabkan terjadinya
pemadatan tanah, erosi, injakkan dan kerusakan pada vegetasi. Pengawasan untuk
meminimalkan degradasi habitat harus mencakup larangan untuk memotong atau
menyingkirkan bibit tanaman dan vegetasi, berjalan di luar jalur, dan menyalakan api.
• Pemantauan populasi: Pemantauan populasi merupakan tambahan penting untuk
manajemen wisata. Wisata harus mendorong perkembangan proyek penelitian
untuk memenuhi kebutuhan monitoring dampak wisata dan penelitian terapan.
• Pemantauan penegakan hukum: Kegiatan pembangunan dan operasional wisata
tidak boleh mengalihkan perhatian dan sumber daya jauh dari tujuan utama
untuk melindungi kera besar dan habitat mereka. Oleh karena itu, pemantauan
kecendrungan kegiatan ilegal dan pengkajian kinerja dan hasil kegiatan penegakan
hukum penting untuk dilakukan. Pemantauan penegakan hukum akan menyoroti
bidang yang membutuhkan perbaikan atau kebutuhan untuk meningkatkan
pengawasan, dan dapat menginformasikan pada manajemen bila kera sedang
menyebar ke kawasan aktivitas ilegal, sehingga pencegahan dan penanganan
kegiatan tersebut dapat ditingkatkan.
• Pemantauan konflik: Konflik manusia-kera besar dapat dikurangi melalui pemberian
manfaat wisata kepada masyarakat lokal, atau dapat diperburuk melalui kegiatan
wisata yang merubah perilaku sebaran kera dan membawa mereka ke dalam
situasi konflik lebih sering. Pemantauan konflik secara sistematis dan pengkajian
keberhasilan upaya mitigasi penting untuk dilakukan.
• Pengkajian ekonomi: Kegiatan wisata kera besar sering dimulai dengan motivasi
oleh berbagai institusi, pemangku kepentingan lokal dan nasional, baik dalam
sektor publik maupun swasta, untuk mendapatkan manfaat ekonomi. Namun,
seperti yang telah dinyatakan di seluruh dokumen ini, konservasi harus menjadi
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tujuan akhir dari wisata kera besar, dan harus diberikan prioritas di atas kepentingan
lainnya. Oleh sebab itu, perlu dilakukan pemantauan dampak ekonomi wisata kera
besar agar keberadaannya dapat lebih dibenarkan dan menginformasikan keputusan
manajemen, seperti struktur harga dan sistem pemesanan yang berlaku. Metodologi
dapat diadaptasikan dari penelitian sebelumnya (sebagai contoh, Wilkie dan Carpenter
1999; Hatfield dan Malleret-King 2006; Bush dan Fawcett 2008; WCS Gabon 2008).
5.6.2

Pemantauan Staf

Staf yang bekerja untuk wisata kera besar harus didukung sepenuhnya dalam menjalankan peran
mereka sebagai pembela utama kera besar dari dampak negatif kegiatan wisata. Mereka perlu
memiliki kemampuan dan merasa mampu untuk membahas dan menegakkan aturan dan peraturan
wisata. Peran mereka harus dievaluasi secara teratur untuk mengkaji ke-efektifan dan melakukan
modifikasi pengelolaan sesuai kebutuhan. Hal ini dapat dicapai dengan melakukan pengawasan
yang teratur, termasuk evaluasi di lapangan, evaluasi selama penelitian dampak wisata, dan umpan
balik dari wisatawan.
5.6.3

Pemantauan dan evaluasi program
• Pemantauan dan transparansi keuangan: Sebagai alat untuk menyediakan
dana untuk konservasi, sangat penting bahwa tersedia sistem untuk memantau
perolehan penghasilan. Pengawas keuangan atau Financial Controller harus
mampu mendemonstrasikan bahwa penghasilan yang diperoleh mampu membiayai
pengelolaan dan operasi kawasan yang dilindungi, proyek masyarakat dan program
pembagian penghasilan. Transparansi akan sangat membantu untuk meyakinkan
para kritik wisata kera besar bahwa ini merupakan langkah konservasi yang tepat.
• Pelaporan program: Laporan kemajuan, hasil monitoring dampak wisata dan
penelitian terapan harus disiapkan secara berkala (lebih disukai kwartalan, tetapi
minimal tahunan) untuk mendorong tinjauan internal dan mengidentifikasi masalah
yang perlu ditanggulangi secara tepat waktu.
• Evaluasi program: Secara berkala dilakukan pengkajian internal jangka waktu
menengah (setiap 2 tahun) tentang kinerja, pengelolaan dan dampak program wisata
kera besar untuk secara akurat memantau kemajuan dan melakukan peninjauan
dan perbaikan pada program. Hasil penelitian yang berkaitan dengan pengelolaan
(Bagian 5.6.1) harus digunakan sebagai bimbingan untuk peningkatan dan adaptasi
pengelolaan program wisata. Dalam jangka waktu yang lebih panjang, evaluasi
eksternal harus dilakukan setiap 5 tahun untuk memastikan pelaksanaan yang tepat
dan untuk mendorong pembelajaran dan pertukaran dengan lokasi wisata kera besar
lainnya.

Gorila dataran rendah Barat,
Mbeli Bai, Republik Kongo.
Foto oleh © Vicki Fishlock.
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PEDOMAN UNTUK SITUASI DAN SPESIES TERTENTU
5.7

Pedoman spesies tertentu

Sebagai tambahan pada pedoman umum di Bagian 5.5, berikut adalah keterangan secara spesifik
untuk setiap taksa dan disesuaikan dengan sosio-ekologi, habitat, dan/atau jenis usaha wisata
yang beroperasi di tempat keberadaan mereka.
5.7.1

Gorila bagian Timur

Pelajaran dari pengalaman selama lebih dari 30 tahun dengan wisata gorila timur telah dijadikan
dasar dari pedoman umum di atas dan tidak banyak variasi yang disarankan untuk spesies ini.
Keadaan sosio-ekologi gorila gunung membuat mereka sangat sesuai untuk kegiatan wisata, yang
selanjutnya difasilitasi dengan ciri habitat mereka di lokasi yang tinggi (misalnya, Williamson dan
Fawcett 2008). Ciri-ciri ini memungkinkan kelompok wisatawan yang sedikit lebih besar melakukan
kunjungan dengan aman. Wisata gorila gunung dimulai dengan kelompok-kelompok yang terdiri
dari 6 wisatawan; namun di beberapa lokasi ukuran kelompok wisatawan ditingkatkan dengan
mengabaikan saran para ahli. Kami berpendirian bahwa kelompok pengunjung yang lebih kecil
adalah pilihan yang lebih baik untuk gorila maupun wisatawan, dan merekomendasikan supaya
ukuran kelompok wisatawan diperkecil dari 8 menjadi 6, dan bahwa kelompok baru manapun
yang dibentuk untuk wisata tidak boleh menerima lebih dari 6 wisatawan. Rekomendasi ‘standar
emas’ untuk wisata gorila timur (MGVP 2009) dapat dilihat di Lampiran I–A.
5.7.2

Gorila bagian Barat

Profil yang tinggi dan penghasilan yang diperoleh melalui kegiatan wisata gorila gunung telah
menginspirasi ambisi untuk mengulangi keberhasilan ini di tempat lain. Namun, sosio-ekologi,
habitat, sejarah dan ancaman yang dihadapi gorila barat sangat berbeda dari gorila timur, dan
sejumlah faktor memerlukan perhatian khusus. Kedua lokasi yang pada saat ini menawarkan
pengamatan gorila dataran rendah barat yang terhabituasi, yaitu Mondika dan Bai Hokou, telah
membatasi ukuran pengunjung menjadi 2 dan 3 wisatawan (juga lihat Appendix I–B).
• Pemasaran disesuaikan: Wisata gorila barat tidak akan memenuhi harapan yang
timbul dari pengalaman gorila gunung. Oleh sebab itu, pihak pemasaran harus
menekankan perbedaannya agar harapan pengunjung dapat diarahkan ke tingkat
yang realistis. Gorila barat sebaiknya dipromosikan sebagai kegiatan ‘tracking’
daripada ‘pengamatan’, karena pertemuan dengan kelompok gorila yang tersebar
akan dikaburkan oleh vegetasi tanah yang lebat atau pohon yang tinggi mungkin
mengecewakan orang-orang yang mengharapkan pengamatan secara jelas dan
peluang membuat foto.
• Keahlian tracking: Untuk melacak atau melakukan tracking gorila bagian barat,
yang memiliki jelajah harian (day range) yang jauh, daerah jelajah (home range)
yang luas dan sangat sedikit meninggalkan jejak, diperlukan tingkat keahlian yang
sering dimiliki hanya oleh kelompok pemburu yang telah berpengalaman tinggi. Bila
mungkin, pelacak sebaiknya bersumber dari kelompok-kelompok etnis ini untuk
memaksimalkan keberhasilan habituasi dan program wisata.
• Kepadatan populasi gorila: Kepadatan gorila yang luar biasa tinggi dapat
menghambat upaya habituasi karena para tracker dapat secara tidak disengaja
mengikuti lebih dari satu kelompok bila jejak yang diikuti memotong wilayah sebaran
kelompok-kelompok lain yang tumpang tindih. Namun, bila kepadatannya sangat
rendah, gorila akan lebih sulit ditemukan.
• Multikelompok: Perubahan mendadak dalam kelompok yang khas lebih kecil
dari gorila dataran rendah barat, seperti kematian ‘punggung perak’ jantan yang
dominan, dapat menyebabkan disintegrasi kelompok dan penghentian habituasi
atau usaha wisata secara mendadak. Oleh karena itu, dianjurkan supaya sejak awal
program wisata mengidentifikasi dan berkomitmen untuk bekerja dengan paling
sedikit dua kelompok.
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• Wisata di luar kawasan yang dilindungi: Sebagian besar gorila bagian barat
tinggal di luar kawasan yang dilindungi dan kegiatan wisata dapat meningkatkan
perlindungan beberapa populasi. Pada kasus seperti ini, wisata harus beroperasi
melalui perjanjian yang jelas dan mengikat secara hukum dengan para pemangku
kepentingan lokal, yang menetapkan peran dan tanggung jawab masing-masing
pihak sebagai mitra terhadap upaya konservasi jangka panjang, disamping
pengembangan dan operasi wisata. Pendanaan yang berkelanjutan harus didapati
bukan saja untuk menutupi biaya pengembangan wisata, tetapi juga untuk kegiatan
perlindungan dan konservasi jangka panjang, khususnya karena lebih sulit untuk
mendapatkan pendanaan bagi proyek-proyek konservasi yang berada di luar
kawasan yang dilindungi.
• Kunjungan Bai: Lihat Lampiran I–C untuk contoh peraturan pengamatan dari
panggung.
• Tracking gorila yang tidak terhabituasi: Lihat Lampiran I–D untuk contoh peraturan
berjalan di hutan.
5.7.3

Simpanse

Kelompok simpanse cenderung kurang kohesif dibanding kelompok gorila. Meskipun sulit untuk
mengawasi sekelompok orang ketika simpanse dalam keadaan menyebar, staf harus tetap
mengendalikan wisatawan setiap saat. Hal ini penting untuk mencegah wisatawan menjadi terpisah
dan menghadapi resiko, terutama dari jantan dewasa yang menonjol. Lihat Lampiran I-E untuk
contoh peraturan, tetapi harap dicatat: Lokasi-lokasi yang pada saat ini mengizinkan kelompok
dengan lebih dari 4 wisatawan untuk berkunjung disarankan untuk merevisi kebijakan ini.
• Tidak ada pemberian pakan: Meskipun ini adalah pedoman umum yang
direkomendasikan untuk semua spesies, namun hal ini ditekankan di sini sebagai
yang paling relevan. Berdasarkan pengalaman pemberian pakan pada simpanse
di masa lalu, ada indikasi bahwa pemberian pakan mengakibatkan terjadinya
peningkatan agresi.
• Pencegahan serangan pada bayi manusia: Simpanse diketahui pernah menyerang
bayi manusia sebagai perluasan dari perilaku predator normal mereka. Usia
minimal seorang wisatawan adalah 15 tahun, sehingga anak-anak kecil tidak
akan pernah diizinkan mengunjungi kera besar. Namun, dimana masyarakat lokal
dizinkan berjalan di jalur yang telah ditetapkan, mereka harus diperingati terlebih
dahulu tentang bahaya ini. Komunitas simpanse yang menyebar ke kawasan yang
digunakan oleh masyarakat lokal tidak boleh dihabituasi untuk kegiatan wisata.
5.7.4

Bonobo

Wisata Bonobo sedang dalam pengembangan di beberapa lokasi di DRC, namun sampai saat ini
belum ada pelajaran khusus dari bonobo.
5.7.5

Orangutan (Sumatera dan Kalimantan)

Para peserta Lokakarya Konservasi dan Re-introduksi Orangutan tahun 2002 (Rosen dan Byers
2002) merekomendasikan agar tidak ada lagi pengembangan kegiatan wisata di kawasan
habitat orangutan liar di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh keprihatinan tentang keamanan dan
pembalakan liar ditambah keterpencilan sebagian besar lokasi orangutan dan pengaruhnya
pada persaingan dalam pasar wisata regional Asia Tenggara. Perang sipil di Aceh berakhir pada
tahun 2005, dan wisata dapat kembali digunakan sebagai alat konservasi dan pembangunan
(Singleton pers. comm.). Lokakarya tahun 2002 mendorong inisiatif promosi wisata berbasis
masyarakat hanya di kawasan yang bukan prioritas untuk konservasi orangutan dan oleh sebab
itu tidak berpotensi mendapatkan perlindungan dan/atau insentif dalam waktu dekat. Lampiran
I–F menyajikan pedoman dari salah satu proyek seperti ini. Selain pedoman yang besifat umum,
berikut adalah yang spesifik untuk orangutan:
• Meminimalkan dampak interaksi sosial antara orangutan terhabituasi dengan
yang tidak terhabituasi: Walaupun kunjungan wisata dibatasi selama satu jam,
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kehadiran manusia dapat mengurangi peluang bagi orangutan terhabituasi untuk
berinteraksi dengan individu yang tidak terhabituasi yang takut pada manusia. Dampak
ini pada orangutan perlu diminimalkan dengan melaksanakan pedoman berikut:
~ Orangutan individu tidak boleh dikunjungi wisatawan untuk lebih dari 10
hari per bulan.
~ Kegiatan wisata untuk orangutan individu perlu ditangguhkan selama 3
bulan per tahun. Perlu dicatat bahwa jika semua orangutan terhabituasi di
lokasi tertentu menggunakan areal hutan yang sama, direkomendasikan
supaya lokasi tersebut ditutup pada waktu-waktu tertentu.
~ Pasangan yang sedang bersama tidak boleh diikuti. Orangutan jantan
lebih agresif saat bersama yang betina. Oleh sebab itu pasangan yang
sedang bersama perlu dibiarkan saja untuk meminimalkan stress dan
resiko cedera, dan untuk menghindari terganggunya perilaku reproduksi
mereka.
• Meminimalkan dampak pada vegetasi: Bila kegiatan wisata dilaksanakan secara
teratur dengan individu orangutan yang sama, vegetasi yang terinjak dan pembukaan
trail akan terkonsentrasi di tempat yang sama. Hal ini dapat ditanggulangi dengan cara
sebagai berikut:
~ Membatasi kunjungan menjadi 10 hari per bulan per individu (sesuai di
atas).
~ Menangguhkan kegiatan wisata pada suatu individu atau kawasan
selama 3 bulan per tahun (sesuai di atas).
~ Menyebarkan dampak melalui rotasi fokus kegiatan wisata orangutan
di bagian-bagian yang berbeda dari hutan. Bila individu atau kawasan
tertentu ditutup untuk kegiatan wisata (20 hari per bulan ditambah 3
bulan per tahun), kegiatan ini dapat dialihkan ke kawasan dan individu
yang lain, sehingga memberikan peluang pada ekosistem untuk pulih
kembali, dan meningkatkan keberlanjutan kegiatan wisata untuk waktu
jangka panjang. Strategi ini menghadapkan bagian yang lebih besar dari
komunitas orangutan dan kawasan hutan yang lebih besar pada dampak
wisata, dan oleh sebab itu harus ada keseimbangan.
• Bersih dari perburuan (Zero-poaching) di daerah jelajah orangutan terhabituasi:
Menurut pedoman umum, semua kera besar terhabituasi harus dimonitor setiap hari
dan untuk selamanya untuk melindungi mereka dari perburuan. Karena orangutan
memiliki sifat setengah-menyendiri (semi-solitary) dan arboreal, pemantauan setiap
individu setiap hari tidak mungkin dilakukan. Oleh sebab itu, para pengelola harus
berupaya mencapai tujuan bersih dari perburuan di seluruh areal sebaran.

Wisatawan mengenakan masker
mengamati simpanse, Taman
Nasional Mahale Mountains,
Tanzania. Foto oleh © Toshisada
Nishida.
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• Pengamatan dari perahu atau kendaraan: Beberapa lokasi di Sabah, Malaysia,
menawarkan tamasya untuk mengamati satwa liar dengan perahu atau kendaraan,
dan Taman Nasional Gunung Leuser di Sumatera menawarkan trekking di atas gajah.
Bila terlihat orangutan, mereka biasanya berjarak 20 meter atau lebih sehingga
mengurangi resiko penularan penyakit dan jumlah wisatawan per kunjungan dapat
ditingkatkan menjadi 12 per perahu atau kendaraan. Namun, wisatawan dalam
jumlah besar dapat menimbulkan suara yang ribut dan gangguan. Oleh sebab itu,
perilaku wisatawan harus terkendali, khususnya saat mengamati satwa yang tidak
terhabituasi. Ukuran perahu, jumlah perahu yang beroperasi dan faktor spesifik
lainnya akan menentukan batasan maksimal, tetapi pada umumnya jumlah perahu
atau kendaraan yang berada di dekat orangutan pada satu saat yang sama tidak
boleh lebih dari 3 perahu atau kendaraan.
~ Wisatawan harus tetap berada di kendaraan atau perahu setiap
saat: Sangat penting bahwa jarak harus dipertahankan dan jumlah
wisatawan dikendalikan untuk meningkatkan pengamatan satwa liar
dan mengurangi dampak pada satwa liar tersebut. Wisatawan tidak
boleh diizinkan meninggalkan kendaraan atau perahu mereka untuk
mengejar orangutan dengan berjalan kaki.
• Penegakan peraturan pelarangan memberi pakan: Meskipun dilarang memberi
pakan merupakan rekomendasi umum untuk semua taksa, pemberian pakan
masih dilakukan di beberapa lokasi orangutan. Para pengelola wisata perlu
memberlakukan peraturan untuk menghentikan pemberian pakan kepada sebaran
orangutan oleh wisatawan dan pemandu wisata, dan tentunya melarang dibawanya
makanan apapun ke dalam hutan.
• Bekas-peliharaan: Kegiatan wisata sebaiknya tidak diizinkan dengan orangutan
yang dapat direintroduksi di pusat-pusat rehabilitasi, atau di hutan yang terdapat
sebaran rehabilitan (Rosen dan Byers 2002; Russon, Susilo dan Russell 2004).
Mengingat bahwa wisata seperti ini, saat ini yang masih beroperasi, kami
menyertakan peraturan dari Bukit Lawang sebagai Lampiran I–G.

5.8

Pertimbangan Khusus untuk Populasi yang Kecil dan Kritis

Perhatian khusus diperlukan sebelum pengembangan atau perluasan wisata dengan taksa kritis.
Klasifikasi ini diberikan kepada tiga dari empat subspesies gorila (gunung, dataran rendah barat dan
Cross River) dan orangutan Sumatera (IUCN 2010). Walaupun ketiga subspesies dari Orangutan
Kalimantan terdaftar sebagai Terancam, populasi sebelah baratlaut dan Kalimantan Timur dari
subspesies sebelah timur juga pantas mendapatkan pertimbangan khusus karena sisa populasi
mereka yang kecil sama banyaknya dengan populasi Orangutan Sumatera (Soehartono dkk. 2007).
5.8.1

Program penanganan resiko (risk-management)

Kami merekomendasikan supaya semua program wisata kera besar disertai sejumlah langkahlangkah pengelolaan dampak. Pada kasus populasi yang kecil atau kritis, pendanaan untuk
pengaturan resiko (risk management) harus terjamin sebelum diluncurkannya kegiatan wisata
untuk memastikan bahwa dampak negatif teridentifikasi dan segera ditangani.
5.8.2

Mengoptimalkan sebelum memperluas

Kegiatan wisata sudah dimulai di sejumlah lokasi dengan populasi kera besar yang kritis. Beberapa
diantaranya sudah mendapatkan kontribusi yang positif dari kegiatan wisata, yang mendatangkan
penghasilan untuk mendanai program konservasi yang luas di dalam dan di sekitar habitat mereka.
Penghasilan untuk kekayaan nasional dan berbagai pemangku kepentingan telah mengakibatkan
meningkatnya persepsi kera besar, dan mendorong dukungan jangka panjang untuk konservasi.
Dengan adanya keberhasilan ini, evaluasi masa depan program wisata kawasan ini penting
untuk dilakukan untuk melindungi program dari kepuasan sendiri dan mencegah terjadinya
pergeseran ke arah over-eksploitasi kera. Ada kecenderungan umum untuk memperluas wisata
dengan menambah jumlah satwa yang dihabituasi, tetapi godaan untuk melakukan perluasan
dengan tujuan untuk mendapatkan manfaat ekonomi harus ditolak agar konservasi tetap menjadi
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tujuan yang utama. Manfaat ekonomi dapat dicapai dengan cara lain tanpa membebankan kera
dengan penambahan jumlah wisatawan atau penambahan jumlah satwa untuk keperluan wisata.
Rekomendasi di bawah ini perlu diikuti semua lokasi yang mengoperasikan wisata dengan populasi
kera yang Kritis:
• Mendapatkan penghasilan tanpa perluasan kegiatan wisata: Pemerintah dan
otoritas konservasi perlu mendorong cara-cara alternatif untuk mendapatkan
penghasilan oleh pemerintah, sektor swasta dan ekonomi lokal, seperti investasi
dalam pengembangan usaha nasional, skema mikro-kredit untuk perusahaanperusahaan lokal, dan dukungan untuk pengembangan usaha lainnya.
• Tidak ada peningkatan jumlah kelompok terhabituasi untuk wisata: Lokasi dengan
populasi kera yang kritis perlu menghindari perluasan jumlah kelompok terhabituasi.
Sangat penting untuk menjaga keseimbangan antara kelompok yang mudah dilihat
(exposed) dengan kelompok yang sulit dilihat (unexposed) untuk lebih mengurangi
dampak wisata.
• Tidak ada peningkatan jumlah kera individu yang terhabituasi untuk wisata:
Keputusan habituasi tidak boleh diambil berdasarkan kelompok kera terbesar untuk
dihabituasi bagi keperluan wisata atau jumlah individu terbesar. Semakin besar
proporsi dari populasi yang terlibat dengan kegiatan wisata, maka semakin besar
pula resiko penyakit yang dapat mengurangi jumlah populasi secara drastis.
• Maksimalkan penghasilan dari setiap izin masuk ke lokasi wisata: Bila ada
tekanan untuk meningkatkan penghasilan dari wisata kera besar, langkah pertama
yang harus diambil adalah menaikkan harga izin masuk. Penghasilan dari per izin
masuk juga perlu dimaksimalkan melalui diversifikasi kegiatan wisata di tiap lokasi
dan pengembangan wisata kera menjadi sirkuit wisata nasional. Memperpanjang
masa tinggal rata-rata wisatawan kera besar di dalam negeri akan meningkatkan
penghasilan yang berkaitan dengan setiap izin di tingkat lokal, regional dan nasional.

Bagian 6. Kesimpulan
Dokumen ini telah memaparkan peninjauan sejarah wisata kera besar dan membahas secara rinci
berbagai biaya dan manfaat yang berkaitan dengan konservasi kera besar dan habitat mereka.
Meskipun tidak sesuai untuk setiap lokasi wisata, wisata kera besar dapat berfungsi sebagai
alat untuk mendanai upaya konservasi kera besar. Lokasi yang berniat untuk mengembangkan
dan mengoperasikan wisata kera besar harus menggunakan pedoman umum dan khusus yang
diberikan di Bagian 5 untuk merancang dan melaksanakan kegiatan wisata yang berakar pada
konservasi, bukan pada eksploitasi kera besar.
Sebagai penutup, para pembaca dianjurkan untuk mempelajari kembali prinsip-prinsip tuntunan
dari panduan wisata kera besar ini dengan memperhatikan dalam semua tahapan perencanaan,
pengembangan, pelaksanaan dan pemantauan bahwa:
• Wisata bukan obat mujarab (panacea) untuk konservasi kera besar atau
mendatangkan penghasilan.
• Wisata mampu meningkatkan dukungan jangka panjang terhadap upaya konservasi
kera besar dan habitat mereka.
• Konservasi harus menjadi tujuan utama di setiap lokasi kera besar dan kegiatan
wisata dapat membantu mendanainya.
• Wisata kera besar layak dikembangkan hanya jika manfaat konservasi yang
diharapkan, sesuai hasil studi dampak, jauh lebih besar dari resiko terkait.
• Investasi dan kegiatan konservasi di lokasi wisata kera besar harus dilestarikan
untuk selamanya.
• Wisata kera besar harus berdasarkan pada ilmu pengetahuan yang tepat dan
objektif.
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• Manfaat wisata dan keuntungan bagi masyarakat di sekitar habitat kera besar harus
dimaksimalkan.
• Keuntungan untuk para mitra dari sektor swasta dan pihak lainnya yang mungkin
mendapatkan penghasilan dari kegiatan wisata tidak boleh menjadi kekuatan
pendorong untuk pengembangan atau perluasan wisata kera besar.
• Pengembangan wisata harus dipandu dengan pemahaman yang komprehensif
tentang dampak yang mungkin terjadi, dan dikelola untuk memaksimalkan dampak
positif dan mengurangi dampak negatif.
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Apresiasi yang tulus disampaikan kepada semua yang telah memberikan kontribusi selama
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Lampiran I – Contoh Peraturan Wisatawan
A.

Gorila bagian Timur

Catatan: Peraturan yang tercantum di bawah ini dianggap oleh Mountain Gorilla Veterinary Project (MGVP) sebagai panduan minimal
untuk para wisatawan, peneliti dan staf taman yang mengunjungi gorila gunung di Rwanda, Uganda dan Republik Demokratik Congo
(MGVP 2009). Peraturan ini telah diperbarui secara terus-menerus selama bertahun-tahun beroperasinya MGVP dan juga dapat
diterapkan untuk gorila dan simpanse Grauer. Untuk mencapai ‘standar emas’, MGVP merekomendasikan diterapkannya peraturan
tambahan; ini ditandai dengan catan di bawah halaman ini.
Gorila Merupakan Spesies Terancam* Bantu Kami Menjaga Kesehatan Mereka - Peraturan Mengunjungi Gorila untuk
Wisatawan, Peneliti dan Staf
Sebelum Anda Berangkat13
• Maksimum 8 pengunjung dalam setiap kelompok, ditambah 2 staf taman untuk kunjungan wisatawan — 1 pemandu
+ 1 tracker 14
• Usia minimum: 15 tahun
• Untuk melindungi kesehatan para gorila, cuci tangan Anda sebelum berangkat 15.
• Untuk SETIAP kunjungan ke gorila, tolong kenakan pakaian tracking yang bersih; tolong bersihkan sepatu Anda
dengan cermat SEBELUM dan sesudah setiap kunjungan 16
• Jika Anda merasa tidak sehat, menderita diare atau sakit tenggorokan, tolong laporkan hal tersebut kepada pemandu
Anda. Perlu diperhatikan bahwa orang yang memiliki gejala infeksi apa saja sebaiknya tidak mengunjungi para gorila.
Tergantung Anda di negara mana, Anda mungkin mendapatkan pengembalian uang atau karcis masuk yang dapat
digunakan setelah kesehatan Anda pulih kembali.
• Silahkan menggunakan toilet sebelum Anda berkunjung karena fasilitas ini tidak tersedia.
Saat Anda Berada di Taman
• Jangan masuk ke taman nasional tanpa pemandu.
• Tolong jaga suara Anda agar tidak terlalu keras.
•

‘Jangan tinggalkan jejak’. Bila Anda membawa masuk sesuatu — Anda membawanya keluar kembali. Jangan
membuang sampah di sembarang tempat. Hindari kerusakan yang tidak perlu pada tanaman apa saja. Jangan
pindahkan tanaman atau satwa liar apa saja dari taman.

• Bila Anda ingin membuang hajat, kotoran yang padat dikubur minimal sedalam 1 kaki (30 cm). Bila Anda bersama
seorang pemandu, minta bantuannya untuk menggali lubang tersebut.
• Tinggalkan semua ransel, tongkat, makanan dan minuman, minimal 100 meter dari gorila (sepanjang lapangan
sepakbola). Para pengangkut barang (porter) dan tracker cadangan akan tinggal di sini.
• Dilarang merokok atau meludah.

13 Vaksinasi pra-kunjungan telah dibahas di lokasi lain, dan besar kemungkinan para wisatawan akan mematuhi protokol bila ada pemberitahuan
sebelumnya. Namun, hal ini tidak akan mencegah penyakit yang sangat dikhawatirkan (influenza, pilek, TBC).
14 Menurut rekomendasi “standar emas” MGVP jumlah maksimal pengunjung sebaiknya dikurangi untuk meningkatkan baik mutu kunjungan
wisatawan maupun kemampuan para pemandu untuk menegakkan peraturan. MGVP merekomendasikan supaya 8 tamu + 2 staf taman diganti
menjadi 6 + 2
15 Fasilitas toilet dan cuci tangan akan disediakan di titik-titik pertemuan pagi. Tangan dan sepatu bot perlu didesinfeksi di pintu masuk ke taman/
hutan — ini dapat dilakukan dengan hand sprayer yang berisi obat desinfeksi.
16 Para tracker dan ranger juga perlu mengganti pakaian, mandi, dan membersihkan sepatu bot sebelum mengunjungi kelompok kedua. Pada saat
berjangkitnya penyakit saluran pernapasan, dan selama satu minggu sesudahnya, para staf tidak boleh berpindah antar kelompok.
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Saat Anda bersama Gorila
• Jaga jarak sejauh 7 meter (23 kaki) dari gorila.
• Luangkan waktu maksimal 1 jam per kunjungan.
• Jangan makan atau minum selama berkunjung ke gorila. Jangan memberi makan kepada gorila. JUGA dilarang merokok.
• JANGAN memotret memakai flash/lampu. Bila perlu, minta plester dari pemandu wisata untuk menutup flash/lampu.
• Bicara dengan suara yang lembut saja.
• Semua telepon genggam harus DIMATIKAN. Radio harus dikecilkan suaranya.
• Jangan membangkitkan kemarahan gorila dengan cara apapun: Jangan menunjuk ke arah gorila atau membuat gerakan
atau isyarat secara tiba-tiba atau suara yang keras.
• Bila ada individu gorila menyerang Anda, tetap diam, hindari kontak mata TETAPI JANGAN berpaling.
• Turuti instruksi dan saran pemandu Anda.
• Anda MUNGKIN diminta untuk memakai masker SEBELUM mengunjungi gorila dan mencuci tangan Anda lagi/
menggunakan pembersih tangan jika ada wabah penyakit lokal atau global. Para petugas taman nasional akan
menetapkan peraturan ini atas anjuran dari para dokter hewan dan tenaga ahli kesehatan lainnya17.
• Jika Anda batuk atau bersin, Anda harus memakai masker (Untuk para wisatawan, pemandu akan menyediakan masker
dan mengumpulkannya pada akhir kunjungan18.
• Catatan: Mereka yang tidak menghormati panduan ini dapat diminta meninggalkan gorila dan taman; uang Anda
tidak akan dikembalikan dan Anda dapat dihukum.

B.

Gorila bagian Barat: tracking

Catatan: Muatan ini disesuaikan dari bahan yang disediakan oleh WCS (WCS Field Veterinary Program 2008) untuk Mondika, suatu
lokasi dimana para wisatawan melakukan tracking gorila dataran rendah bagian barat yang terhabituasi.
Tracking Gorila di Mondika
Tracking gorila di Mondika dapat melelahkan secara fisik dan para pengunjung diminta memiliki kondisi fisik yang mampu bertahan
melakukan hiking sampai 3 jam di vegetasi yang lebat, dan sering berjalan melalui air dan rawa-rawa.
Persyaratan Kesehatan Wisatawan:
Untuk memastikan sedapat mungkin bahwa wisatawan dan pengunjung lain tidak membawa penyakit yang mungkin dapat ditularkan
ke gorila Mondika, peraturan di bawah ini telah diberlakukan:
Sebelum tiba di Congo, setiap pengunjung diwajibkan memperlihatkan bukti vaksinasi yang masih berlaku terhadap penyakit berikut:
• Polio (yang dilemahkan)
• Campak* (*vaksinasi ini dikontraindikasikan bagi individu yang mengalami gangguan kekebalan tubuh)
• Demam kuning (ini juga diwajibkan untuk memasuki berbagai negara Afrika)
Selain itu, setiap pengunjung harus memberikan bukti status TBC negatif:
• Hasil test TBC negatif (test kulit Mantoux atau test lainnya yang diakui) yang didapati dalam jangka waktu enam bulan
terakhir sebelum tanggal kedatangan.
Informasi ini akan diverifikasi saat kedatangan di Bomassa Base sebelum diberi izin untuk berkunjung ke Mondika. Kegagalan untuk
memberikan informasi yang diperlukan, atau pemalsuan informasi tersebut, dapat berakibat ditolaknya izin masuk ke lokasi Mondika
dan / atau melihat gorila. Siapa pun yang menunjukkan tanda-tanda penyakit yang berpotensi menular, seperti influenza, dapat ditolak
akses ke Mondika Kamp dan pengamatan gorila. Seseorang yang menderita wabah herpes aktif (cold sores) atau diare juga akan
ditolak masuk ke hutan. Staf di Bomassa dan Mondika berhak untuk menolak akses ke gorila bagi siapa saja yang diyakini sedang
menderita penyakit yang dapat menular.

17 “Standar emas” MGVP merekomendasikan agar setiap orang–staf dan wisatawan mengenakan masker N95. Bila masker N95 tidak tersedia dan/
atau terlalu mahal harganya, masker bedah yang standar dapat digunakan. Hal ini penting terutama karena meningkatnya skala dan frekwensi infeksi
virus flu pada manusia.
18 Untuk kelompok wisatawan, pemandu gorila dapat ditunjuk untuk melakukan pengumpulan masker bekas pakai dan pembuangannya dengan
cara yang benar. Untuk kelompok peneliti dan monitoring rutin, tugas ini diserahkan pada lead tracker.
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Untuk kesehatan dan kesejahteraan para pengunjung, vaksinasi berikut juga sangat dianjurkan:
• Vaksinasi Tetanus
• Vaksinasi Hepatitis A
• Vaksinasi Hepatitis B.
Peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kunjungan Wisatawan
1.
Usia minimum pengunjung untuk melihat gorila adalah 15 tahun.
2.

Jumlah maksimum pengunjung yang dibolehkan melihat gorila pada saat yang sama dibatasi untuk dua orang. Pengunjung
akan didampingi oleh seorang tracker dan seorang pemandu (guide), sehingga kelompok yang melihat terbatas untuk empat
orang. Hal ini disebabkan oleh kecilnya kelompok gorila, kenyataan bahwa kelompok tersebut sering sangat menyebar dan
terpencar, kondisi medan, dan kekhawatiran penyakit.

3.

Waktu kunjungan dengan gorila akan terbatas pada satu jam. Pemandu akan melakukan segala upaya yang wajar untuk
memastikan tampilan yang baik dari gorila, namun hal ini tidak selalu memungkinkan. Keputusan pemandu tentang saat
berakhirnya kunjungan ini tidak dapat dibantah.

4.

Maksimal dua kunjungan gorila akan difasilitasi per harinya. Setiap kunjungan ini dilakukan oleh maksimal dua orang pengunjung
untuk melihat selama maksimal satu jam.

5.

Semua pengunjung harus menjaga jarak minimal 7 meter dari gorila setiap saat. Jika pada saat kunjungan seekor gorila
mendekat dalam jarak kurang dari 7m, pemandu Anda akan membawa Anda mundur ke jarak yang aman.

6.

Semua pengunjung harus mengenakan masker wajah yang disediakan (menutupi hidung dan mulut) setiap saat ketika sedang
mengamati gorila. Masker wajah ini tidak memiliki dampak negatif terhadap pengalaman Anda dengan gorila, tetapi dapat
memainkan peran yang penting dalam mengurangi penularan penyakit seperti pilek atau penyakit saluran pernafasan lainnya,
yang sering terjangkit saat melakukan penerbangan jarak jauh. Masker wajah ini harus dikembalikan kepada pemandu pada
akhir kunjungan.

7.

Para pengunjung harus tetap bersama pemandu mereka setiap saat. Berbicara dan bergerak di hutan tanpa berisik. Anda
akan melihat lebih banyak. Dalam hal seekor satwa berusaha menyerang Anda, tetap tenang dan hindari gerakan yang dapat
membuat satwa tersebut semakin gelisah. Hindari kontak mata dan ikuti petunjuk pemandu Anda.

8.

Jangan coba menyentuh, menunjuk atau berinteraksi dengan cara yang lain dengan gorila atau satwa liar lainnya.

9.

Jangan buang air besar di dalam hutan. Tolong selesaikan segala keperluan sebelum meninggalkan base camp.

10.

Dilarang buang air kecil dalam jarak 100 m dari gorila, atau di sumber air. Jika memungkinkan, gali sebuah lubang kecil untuk
urin dan tutupi dengan tanah.

11.

Dilarang batuk, bersin atau meludah di dekat gorila. Jika Anda harus bersin atau meniup hidung, silahkan berpaling ke arah lain
dan tutup mulut Anda dengan tisu.

12.

Jangan buang sampah dalam bentuk apapun; apa saja yang dibawa ke dalam hutan harus dibawa keluar kembali.

13.

Dilarang merokok di dalam hutan.

14.

Semua kemasan makanan dan peralatan harus dibawa ke luar hutan.

15.

Gorila atau satwa lainnya jangan diberi makan.

16.

Jangan berupaya menarik perhatian gorila atau satwa lainnya untuk kesempatan foto dan jangan gunakan flash untuk berfoto.

17.

Jangan tinggalkan tas atau barang-barang lain tanpa dijaga di dalam hutan dalam jarak dekat dari gorila.
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C.

Gorila bagian Barat: kunjungan ke Bai

Catatan: Muatan ini disesuaikan dari bahan yang disediakan oleh WCS untuk wisata di Mbeli Bai,Republk Congo (WCS Field Veterinary
Program 2008), dan merupakan contoh dari peraturan kepariwisataan di berbagai lokasi di ‘Bai’, dimana para pengunjung mengamati
gorila, bila hadir, serta spesies lainnya yang berkunjung ke suatu kawasan terbuka di hutan. Pengamatan di lokasi-lokasi ini cenderung
dilakukan dari platform di pinggir kawasan terbuka tersebut, yang dinamakan ‘mirador’. Peraturan dari lokasi Bai lainnya dapat dilihat
di WCS Gabon (2006) untuk Langoué Bai, Gabon, dan Cipolletta (2001) untuk Bai Hokou di CAR: http://www.dzanga-sangha.org/
drupal/node/516
Pedoman untuk Pengunjung di Mbeli Bai, Taman Nasional Nouabalé-Ndoki
Pedoman singkat ini dapat membantu persiapan Anda untuk hutan hujan tropis dan kunjungan ke Mbeli Bai. Taman Nasional
Nouabalé-Ndoki merupakan kawasan ekosistem hutan yang utuh dengan populasi satwa liar yang sehat. Pedoman ini diberikan
untuk keamanan Anda dan kesehatan satwa dan juga untuk memastikan Anda mendapat pengalaman yang menyenangkan
dan berkesan di Taman Nasional Nouabalé-Ndoki. Bila ada pertanyaan tentang kesehatan, keamanan dan satwa liar, silahkan
menghubungi staf atau peneliti di Mbeli Bai Study. Anda perlu selalu mematuhi instruksi staf NNNP (baik pemandu maupun peneliti)
dengan cermat selama kunjungan Anda.
Penyakit
• Pengunjung yang memiliki gejala penyakit dilarang memasuki hutan. Bila Anda menjadi sakit pada saat kunjungan
Anda, harap segera memberitahukan hal tersebut kepada staf taman atau pimpinan tim peneliti. Kasus virus dan
bakteri manusia yang dapat ditularkan dari manusia kepada kera mencakup influenza dan pilek biasa. Oleh sebab itu,
penyakit ini dapat membahayakan simpanse dan gorila.
Perilaku di Kamp
• Akomodasi Anda berjarak 2,7 km dari Mbeli Bai dan Anda membutuhkan waktu sekitar 45 menit untuk sampai ke
tempat terbuka dengan berjalan secara santai melalui jalan kecil yang sering dilalui. Anda berada di tengah hutan
hujan dan pertemuan dengan satwa liar di kamp atau di jalan kecil merupakan hal yang biasa. Satwa liar dapat
menimbulkan bahaya dan harus selalu diperlakukan dengan hormat.
• Anda harus sangat berhati-hati saat bergerak dari rumah Anda ke toilet di waktu malam, dan Anda tidak boleh
bergerak di sekitar kamp di waktu malam tanpa seorang pemandu.
• Di NNNP kami sedang berupaya mengintegrasikan kegiatan penelitian dan eko-wisata di satu lokasi. Namun, Anda
diminta untuk menghormati para pekerja dan peneliti yang tinggal di kamp, dan tidak meninggalkan kamp wisata
untuk berkunjung ke kamp penelitian.
• Tolong jangan membuang sampah.
Perilaku di hutan
• Jangan berjalan di hutan tanpa pemandu atau peneliti.
• Selalu berada dalam jarak pandang para staf taman, pemandu atau peneliti. Staf taman sudah memiliki pengalaman
bertahun-tahun dengan satwa liar dan akan memberikan instruksi bila Anda berpapasan dengan satwa dalam
perjalanan ke Bai.
• Turuti instruksi staf taman, pemandu dan peneliti saat bertemu dengan gajah, gorila atau satwa liar lainnya.
• Jangan sekali-kali berlari atau berteriak saat berada dalam jarak dekat dengan satwa liar.
• Jalan dengan diam-diam dan selalu waspada saat berada di dalam hutan.
• Jangan mendekat pada satwa besar termasuk simpanse, gorila dan gajah. Jangan pernah coba untuk menyentuh
atau melakukan kontak fisik dengan cara apapun dengan satwa di hutan.
• Anda harus bersikap mengalah kepada semua satwa di hutan dan jangan memperlihatkan perilaku yang dapat
mengancam atau mengusik satwa.
• Jika Anda bertemu gorila di hutan, Anda harus tetap tinggal di tempat Anda, tetap diam dan tidak bergerak dan jangan
lari.
• Hindari membuat kebisingan atau gangguan lain di saat kehadiran satwa liar (Jika Anda harus berkomunikasi dengan
pemandu atau kelompok Anda, gunakan suara rendah dan pelan).
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• Jangan gunakan lampu flash atau penerangan buatan saat memotret atau membuat film satwa liar. Juga, harap
kebisingan dari alat yang digunakan diminimalkan. Kenakan pakaian lapangan yang sesuai, sebaiknya dengan warna
hutan seperti hijau dan coklat.
• Jangan jatuhkan sampah. Sampah yang berasal dari manusia (sisa makanan, sampah, barang pribadi dan sebagainya)
sering menarik perhatian satwa liar dan oleh sebab itu harus diangkut dari hutan ke jamban/ toilet yang ditunjuk untuk
disingkirkan dengan cara yang tepat. Tas Ziploc harus termasuk dalam perlengkapan hiking untuk menyimpan dan
mengangkut sampah yang dihasilkan saat berada di hutan.
• Anda dilarang merokok di hutan.
• Anda diminta menahan batuk, bersin atau meniup hidung di dekat satwa.
• Anda diminta menggunakan toilet yang sudah ditunjuk di kamp Mbeli Bai atau Mbeli mirador, dan hindari menggunakan
hutan sebagai toilet!
Perilaku di Bai
Semua satwa yang mengunjungi Mbeli Bai masih liar dan hanya terhabituasi dengan kehadiran peneliti di panggung observasi
(mirador). Dalam rangka meminimalkan gangguan dan memaksimalkan waktu Anda bersama satwa, Anda dianjurkan memperhatikan
instruksi berikut ketika berada di panggung:
• Berbicara dengan pelan, bergerak dengan lambat.
• Jangan merokok, jangan memasak makanan.
• Jangan berjalan di hutan belakang panggung observasi (mirador).
• Hindari memakai pakaian warna-warni, seperti merah muda dan kuning.
• Selalu dengarkan nasehat para peneliti.
• Jangan berjalan ke toilet tanpa seorang tracker.
• Jangan bersandar di pinggir panggung observasi/mirador.
• Waspadalah terhadap ular!

D.

Gorila bagian Barat: jalan di hutan/observasi kebetulan

Catatan: Rekomendasi ini disesuaikan dari selebaran informasi resmi dari Zoological Society of London yang diberikan kepada para
wisatawan yang berkunjung ke Mikongo di Gabon (ZSL 2009). Para pengunjung dibawa berjalan dengan pemandu melalui hutan dan
kadang-kadang dapat bertemu dengan gorila.
Persyaratan dan Rekomendasi untuk Para Operator Wisata
Persyaratan:
• Batas usia: tidak kurang dari 15 tahun — ini pada dasarnya karena anak-anak di bawah usia 15 tahun dapat menjadi
pembawa penyakit anak-anak dan mungkin tidak akan mampu menghadapi situasi yang berbahaya —tidak ada batas
usia tertinggi yang resmi.
• Kondisi fisik yang baik: tamu harus cukup fit untuk berjalan kaki selama minimal 2-3 jam dalam lingkungan yang
padat dan lembab.
Rekomendasi:
• Para pengunjung dianjurkan memiliki vaksinasi yang telah diperbaru untuk penyakit berikut: polio (dilemahkan),
campak, tetanus, hepatitis A, demam kuning (wajib di Gabon). Pada tahap ini, vaksinasi cukup dianjurkan saja karena
pengunjung tidak melakukan kontak dari jarak dekat dengan gorila yang terhabituasi. Tidak ada cara yang dapat
digunakan untuk memeriksa apakah para pengunjung telah divaksinasi terhadap penyakit sebelum mereka tiba di
MCC dan juga sulit untuk memastikan bahwa para operator perjalanan telah memberikan rekomendasi ini kepada
para pelanggan mereka. Bila wisatawan akan dibawa untuk melihat gorila yang terhabituasi di masa yang akan
datang, vaksinasi akan diwajibkan dan cara-cara pengawasan akan diterapkan.
• Busana: Para pengunjung harus mengenakan pakaian luar rumah yang nyaman dengan warna netral (hindari warna
yang terlihat jelas seperti putih, biru terang dan merah, serta hitam), lebih disukai celana panjang dan pakaian atas
lengan panjang.
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Pemeriksaan status kesehatan pengunjung
• Formulir informasi kesehatan pengunjung: Saat tiba, para pengunjung diberikan formulir kesehatan untuk diisi sebagai
bagian dari paket formulir kompensasi (lihat lampiran I). Formulir kesehatan harus digunakan sebagai dukungan untuk
meningkatkan kesadaran para pengunjung tentang penyakit anthropozoonotic dan sebagai cara untuk memeriksa
kesehatan tamu sejak kedatangan mereka.
• Observasi langsung: para pemandu ekowisata dan staf pengelola harus memperhatikan gejala penyakit (demam,
lemah, pusing, bersin/batuk/mendengus, diare/muntah, cedera) yang diperlihatkan oleh para pengunjung. Pengunjung
juga dianjurkan untuk melaporkan sendiri masalah kesehatan apa saja yang terjadi selama kunjungan mereka. Bila
seorang pengunjung memperlihatkan adanya gejala penyakit apa saja, staf pengelola harus merekomendasikan dengan
tegas agar ia tetap tinggal di kamp. Staf pengelola berhak untuk menolak akses masuk ke hutan bagi pengunjung yang
diyakini sedang menderita penyakit yang dapat menular (seperti pilek dan diare) atau dengan penyakit apa saja yang
dapat menggangu keselamatannya.
• Penyadaran: poster berisikan ringkasan peraturan kesehatan primata telah dirancang dan ditempatkan di semua
kamar pengunjung.
Menerapkan perilaku bertanggungjawab
• Pemberitahuan kepada para pengunjung saat kedatangan: dalam formulir paket ganti rugi yang ditandatangani
para wisatawan pada saat kedatangan (lihat Lampiran 1), ada suatu lembaran yang merangkum peraturan dan
rekomendasi keamanan utama yang sesuai dengan perilaku yang bertanggung jawab untuk ditaati selama berada
di kamp dan di hutan. Peraturan dan rekomendasi ini sama dengan yang diberikan kepada para pekerja hutan. Satu
peraturan tambahan penting mewajibkan para pengunjung untuk menghormati dan mengikuti arahan pemandu
ekowisata selama berjalan kaki dalam hal apapun. Untuk memberdayakan dan meningkatkan rasa tanggung jawab
para pemandu ekowisata, mereka diminta menjelaskan tentang peraturan dan rekomendasi kepada para pengunjung
pada saat kedatangan: pemandu ekowisata harus membacanya bersama para pengunjung dan memastikan bahwa
peraturan dan rekomendasi tersebut sudah dipahami dengan baik. Oleh sebab itu pelatihan penyegaran pemandu
ekowisata dan penerapannya perlu mendapatkan perhatian khusus.
• Ukuran kelompok: semua kelompok, tanpa memandang ukuran, harus didampingi oleh 2 pemandu ekowisata, satu
memimpin di depan dan satu lagi di belakang. Ukuran maksimal kelompok yang dibimbing berjalan kaki dianjurkan
tidak lebih dari 7 orang, termasuk pemandu ekowisata, baik untuk alasan keamanan maupun untuk meningkatkan
peluang melihat satwa liar. Kelompok-kelompok yang lebih besar sebaiknya didorong untuk dipecah menjadi lebih
kecil. Hal ini perlu ditangani sejak awal oleh para operator perjalanan saat membahas pemesanan agar sudah dapat
diketahui para pengunjung dan pemimpin tour sebelum kedatangan mereka.
• Kata pengantar dan pemeriksaan oleh para pemandu: sebelum berjalan kaki di dalam hutan, para pemandu yang
memimpin harus menjelaskan kembali peraturan dan rekomendasi kepada para pengunjung dan memastikan bahwa
semua telah mengenakan pakaian yang sesuai dan dalam kondisi baik.
• Pembersihan dan desinfeksi sepatu bot: setiap kali sebelum dan sesudah berjalan kaki, para pemandu dan
pengunjung harus mencelupkan tapak sepatu bot masing-masing dalam cairan desinfeksi.
• Selama berjalan kaki: para pemandu ekowisata harus menghindari terganggunya kegiatan habituasi dengan melakukan
persiapan untuk perjalanan kaki bersama pengunjung terlebih dahulu dan berkoordinasi dengan tim habituasi agar tidak
terdapat areal yang tumpang tindih. Selama berjalan kaki kontak melalui radio harus dilakukan secara teratur antar tim
untuk memeriksa posisi masing-masing dan menyesuaikan sirkuit wisata seperlunya. Para pemandu ekowisata dan
pengunjung dilarang keras untuk bergabung secara sengaja dengan tim habituasi di dalam hutan.

E.

Simpanse

Catatan: Dikutip dari Protokol Kesehatan Ekowisata Uganda Institut Jane Goodall (JGI-Uganda 2006), yang meliputi kategori
pengunjung yang beranekaragam. Kutipan di bawah ini adalah untuk ‘Pengunjung Diwaktu Siang’, yaitu para wisatawan. Peraturan
sedikit berbeda antara lokasi simpanse JGI dan lokasi simpanse lain - lihat juga peraturan dari Gombe (Collins 2003; Gombe Stream
Research Centre dan Wilson 2006) dan dari Taman Nasional Mahale Mountains (TANAPA dan FZS 2007).
Batas Umur:
Usia minimal ialah 15 tahun.
Usia maksimal adalah 65 tahun; ini juga tergantung pada ukuran dan tingkat kebugaran seseorang. Pihak manajemen akan menilai
semua pengunjung sebelum mulai berjalan. Bila ada kekhawatiran di pihak pengelola, Anda mungkin tidak diizinkan masuk ke lokasi
simpanse.
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Seleksi Kesehatan:
Semua pengunjung yang berpartisipasi dalam kegiatan berjalan di lokasi simpanse harus bebas dari penyakit flu atau sejenisnya
saat berjalan. Siapapun yang menderita penyakit herpes juga akan ditolak masuk ke hutan. Bila pengawas proyek merasa khawatir
tentang kondisi kesehatan pengunjung, maka pengunjung tersebut tidak diizinkan berpartisipasi dalam kegiatan berjalan tersebut.
Keputusan staf pengelola JGI tentang siapa yang boleh turut dalam kegiatan berjalan tersebut sudah final dan tidak dapat
dinegosiasikan.
Seluruh pengunjung harus diberikan instruksi sebagai berikut:
1.
Bila Anda sakit, Anda tidak diizinkan memasuki hutan untuk mengikuti para simpanse. Penyakit manusia dapat menular dan
menewaskan satwa ini. Jangan mendekati mereka bila mereka tiba di kamp. Meskipun Anda kelihatan sehat, Anda mungkin
membawa penyakit yang dapat menimbulkan kematian bagi mereka. Inilah sebabnya mengapa peraturan-peraturan ini penting
artinya.
2.

Anda harus selalu menjaga jarak minimal 10 meter/33 kaki dari simpanse dan babun setiap saat. Bila ada satwa yang
mendekat, menghindarlah sampai sejauh 10 meter. Anda bertanggungjawab untuk menjaga jarak yang aman dan benar.

3.

Jumlah orang dalam kelompok Anda tidak boleh lebih dari 6 (enam) orang tidak termasuk pemandu Anda saat mengikuti
simpanse. Anda harus ditemani oleh seorang pemandu setiap saat selama di dalam hutan. Bila Anda bertemu dengan
kelompok manusia lain yang sedang mengamati simpanse atau babun, Anda diminta menunggu dengan sabar di kejauhan
sampai mereka beranjak dari tempat tersebut. Anak-anak di bawah usia 7 tahun tidak diizinkan berada di hutan.

4.

Anda dibolehkan untuk tetap bersama sekelompok simpanse selama satu jam. Setelah itu, Anda dapat bertemu dengan
pihak lain secara singkat dan menikmati berbagai pemandangan yang indah di hutan.

5.

Perlu diperhatikan bahwa Anda tetap bersama dalam kelompok Anda. Jangan pernah menyebar atau mengelilingi satwa
yang sedang Anda amati. Bila Anda bertemu dengan simpanse atau babun di dalam hutan, Anda dianjurkan duduk dengan
tenang. Anda akan dapat menyaksikan lebih banyak perilaku alam bila para simpanse dalam keadaan santai.

6.

Bila Anda perlu berbicara di dalam hutan, berbicaralah dengan pelan. Jangan gunakan gerakan tangan saat berbicara karena
dapat dianggap sebagai ancaman oleh para babon dan simpanse. Jangan pernah menatap babon karena akan ditafsirkan
sebagai ancaman.

7.

Bawa peralatan Anda, ransel dan barang-barang lain bersama Anda setiap saat. Baik simpanse maupun babun akan
mencuri apa saja yang ditinggal tanpa dijaga. Kejadian yang tidak menyenangkan ini memperbesar resiko penularan penyakit
dan berakibat rusaknya barang Anda. Anda harus lebih berhati-hati lagi dengan saputangan berwarna dan tissu. Dan jangan
pernah meninggalkan barang di luar kamp tanpa dijaga.

8.

Jangan meludah atau meniup hidung ke tanah. Tahan bersin dan batuk saat berada di hutan. Bila terpaksa, tutupi wajah Anda
dan belakangi satwa yang sedang diamati.

9.

Jangan merokok atau makan di hutan. Selalu makan di dalam ruangan dengan pintu terkunci. Pengunjung pernah mengalami
luka yang parah disebabkan oleh babun yang berusaha mencuri makanan.

10.

Dilarang memberi makanan kepada simpanse, babun atau satwa lainnya.

11.

Gunakan WC dan cuci tangan dengan sabun sebelum memasuki hutan dan sekembalinya. Anda bertanggung jawab untuk
menggali lubang sedalam 1 kaki untuk menutupi kotoran Anda bila tidak ada WC yang tersedia.

12.

Anda dilarang memotret dengan flash atau memakai alat yang memantulkan cahaya. Perilaku satwa liar yang terkejut sulit
diprediksi. Sudah pernah ada pengunjung yang mengalami ancaman serious dari simpanse karena mengabaikan larangan ini.
Jangan sekali-kali mencoba menarik perhatian satwa untuk mendapatkan foto yang lebih baik.

13.

Dilarang membuang sampah dalam bentuk apapun. Jangan buang makanan, bungkus permen, puntung rokok, atau produk
apa saja buatan manusia ke tanah. Upaya Anda membawa sampah Anda keluar dari kawasan hutan dan suaka alam/taman
akan sangat dihargai.
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F.

Orangutan: liar
PEDOMAN BAGI WISATAWAN YANG MENGUNJUNGI RED APE ENCOUNTERS (RAE), MALAYSIA
ORANGUTAN LIAR TERHABITUASI

Hal yang paling penting yang harus diingat oleh pengunjung adalah untuk selalu mengikuti rekomendasi pimpinan perjalanan untuk
keselamatan baik orangutan maupun manusia.
PERATURAN 1: Jumlah orang dibatasi sampai 5 wisatawan per kelompok (tidak termasuk staf RAE).
• Alasan:

mengendalikan resiko dampak manusia
mengoptimalkan peluang untuk bertemu dan melihat bagi wisatawan

PERATURAN 2: Waktu untuk melihat orangutan dibatasi sampai maksimal 1 jam
• Alasan:

mengurangi kontak orangutan pada manusia yang berpotensi sebagai pembawa kuman
meminimalkan gangguan perilaku dan stres yang terkait pada satwa

Jika orangutan tidak terlihat saat para pengunjung tiba di lokasi, mereka boleh menunggu dan bersiap (stand by) bersama pemandu
mereka pada jarak minimal 100 meter dari pohon tempat tinggal satwa tersebut.
PERATURAN 3: Frekuensi kunjungan terbatas pada 1 kunjungan per hari dan per orangutan terhabituasi
• Alasan:

meminimalkan stres satwa
meminimalkan dampak negatif dari kehadiran manusia yang padat di lingkungan alamiah RAE
(menginjak, menggangu ekosistem, dll.).

PERATURAN 4: Orang sakit tidak boleh mengunjungi orangutan
Para wisatawan diminta melaporkan sendiri penyakit apa saja kepada staf RAE dan uang kunjungan mereka akan dikembalikan atau
kunjungan dijadwalkan kembali. Staf RAE dapat menolak pengunjung yang memperlihatkan gejala penyakit yang jelas.
• Alasan:

meminimalkan resiko penularan penyakit

PERATURAN 5: Tidak boleh berjarak kurang dari 10 m dari orangutan
• Alasan:

meminimalkan resiko penularan penyakit

PERATURAN 6: Terapkan perilaku yang sesuai selama berada dalam jarak dekat dengan orangutan
• Alasan:

meminimalkan stres dan gangguan pada satwa

• Perilaku yang benar:
ü Menahan diri dari merokok, makan, bersin dan batuk di hadapan orangutan.
ü Para pengunjung tetap berada dalam kelompok yang ketat, tanpa kehilangan kontak dengan staf RAE.
ü Bila mungkin, para pengunjung dianjurkan duduk sambil mengamati kera.
ü Bahasa tubuh penting dan para pengunjung harus tetap setenang mungkin setiap saat selama kunjungan
(jangan ada yang berteriak, membuat gerakan cepat, berlari dan sebagainya). Tunjukkan rasa hormat
kepada satwa dan usahakan agar tetap setenang mungkin dengan mereka.
ü Jangan membuka vegetasi untuk mendapatkan pemandangan yang lebih jelas dari orangutan.
ü Jangan menatap orangutan dan jangan menggunakan teropong, lensa foto dan/atau kamera video bila
satwa terganggu (suara keciut).
ü Jangan coba mendekati orangutan (terutama pendatang baru) bila Anda tidak bersama pemandu.
PERATURAN 7: Terapkan perilaku yang sesuai setiap saat selama berada di dalam hutan.
• Alasan: meminimalkan gangguan pada ekosistem
• Perilaku yang benar:
ü Semua bahan tinja dan kertas harus dikubur (parang bisa dipinjam setiap saat dari staf RAE).
ü Sampah sangat dilarang di lokasi RAE dan semua jenis sampah harus dibawa ke luar hutan.
ü Jangan kumpulkan organisme hidup apapun (bunga, serangga, bibit, dll.) dari hutan.
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G.

Orangutan: bekas-peliharaan dan liar
Protokol Kesehatan Orangutan Sumatera dan Panduan bagi Pengunjung Lokasi Eko-wisata Bukit Lawang (SOS 2008)

Ketika Anda melakukan trekking di hutan Bukit Lawang, perlu diingat bahwa Anda sedang memasuki habitat salah satu spesies kera
besar terlangka di bumi ini.
Populasi orangutan Sumatera di Bukit Lawang berasal dari dua sumber yang berbeda:
1. Orangutan bekas peliharaan yang telah menjalani rehabilitasi dan dilepas di dalam hutan. Pengalaman saat pemeliharaan dan
rehabilitasi sering mengakibatkan orangutan yang dilepas setelah menjalani rehabilitasi tidak merasa takut dengan manusia dan
bahkan ingin berinteraksi dengan manusia.
2. Orangutan liar, yang beberapa diantaranya telah terhabituasi (terbiasa) dengan kehadiran manusia, dan yang lainnya masih
belum terbiasa (yaitu tidak terbiasa dengan kehadiran manusia di habitat mereka di hutan).
Perilaku pengunjung yang tidak sesuai dapat mengakibatkan dampak negatif terhadap perilaku dan kesehatan orangutan dari kedua
populasi tersebut. Hal ini meningkatkan resiko stres dan penyakit pada orangutan. Dengan mengikuti panduan sederhana ini, para
pengunjung dapat melihat orangutan Sumatera di Bukit Lawang dengan cara yang aman baik bagi pengunjung sendiri maupun bagi
orangutan. Pada saat yang sama, pengunjung mendapatkan pengalaman yang lebih alami dan unik di dalam hutan.
Tanggung Jawab Kelompok
• Ukuran kelompok maksimal sebanyak tujuh orang pengunjung harus dipatuhi saat berada di hutan. Penelitian di
lokasi eko-wisata lain yang mengizinkan kegiatan trekking kera besar menunjukkan bahwa ukuran kelompok
pengunjung berpengaruh terhadap perilaku kera besar yang ditemui dan (oleh karena Itu), juga terhadap pengalaman
para pengunjung. Bilamana kelompok pengunjung terlalu tinggi jumlahnya, para satwa menjadi stres dan gugup dan
menjauh dari kelompok pengunjung tersebut.
• Setiap anggota kelompok pengunjung sebaiknya menjaga jarak minimal SEPULUH METER dari orangutan terdekat.
Potensi penularan penyakit, baik dari manusia ke orangutan maupun dari orangutan ke manusia, sangat tinggi karena
kedekatan hubungan genetik antara manusia dengan kera besar. Pneumonia, influenza, TBC, hepatitis A, B, C dan E,
kolera, herpes, parasit dan bahkan flu biasa semua dapat menular antara kera besar dan manusia.
o Jarak ini berfungsi untuk melindungi pengunjung dari kemungkinan terjadinya serangan oleh orangutan. Ini
merupakan faktor nyata dengan orangutan bekas peliharaan, karena sebagian besar tidak merasa takut
kepada manusia setelah hidup sebagai peliharaan manusia dan direhabilitasi oleh manusia; hal ini bukan
masalah serius dengan orangutan liar.
o Jika ada individu orangutan bergerak ke arah sekelompok pengunjung atau salah satu anggota kelompok,
pemandu memiliki tanggung jawab utama untuk meminta agar seluruh kelompok pengunjung mundur
(menjaga jarak minimum setiap waktu). Selain itu, setiap anggota kelompok pengunjung tetap harus
bergerak menjauhi setiap orangutan yang mendekat dan memberitahukan kepada yang lain tentang
mendekatnya orangutan tersebut.
• Pada saat ada orangutan (kurang dari jarak 50 meter, yaitu jarak yang diperkirakan orangutan bergaul sesamanya),
pengunjung hanya diperkenankan untuk MENGAMATI TIDAK LEBIH DARI SATU JAM. Waktu kunjungan akan dihitung
secara resmi dimulai dari saat kehadiran orangutan tersebut. Setelah satu jam berakhir, kelompok ini harus segera
meninggalkan areal dimana orangutan tersebut berada.
o Pemandu bertanggung jawab untuk mengawasi waktu, dan waktu pengamatan TIDAK DAPAT diperpanjang.
• Ingat pengunjung adalah tamu di Taman Nasional Gunung Leuser, yang merupakan rumah tempat tinggal orangutan
dan yang terbaik bagi orangutan adalah kebebasan untuk berkelana dan mencari makan secara alami di hutan tanpa
gangguan berlebihan.
Pengamatan Orangutan
Orangutan Sumatera memiliki kesamaan DNA genetik sebesar lebih dari 96.5% dengan manusia dan oleh sebab itu mereka memiliki
persamaan dengan manusia dalam banyak hal. Perlu diingat bahwa orangutan merupakan makhluk yang sangat pintar, mampu
berpikir dan memiliki kepekaan sehingga perlu diperlakukan dengan hati-hati dan dihargai dengan baik. Pengunjung ke lokasi Bukit
Lawang harus mematuhi panduan ‘etiket orangutan’ sebagai berikut:
• Para pengunjung tidak boleh menyentuh orangutan dalam kondisi apapun. Menyentuh sangat berbahaya, karena
berbagai alasan: penyakit, infeksi dan bahkan parasit dapat dengan mudah menjangkiti orangutan dan manusia dan
kemungkinannya menjadi lebih besar dengan adanya kontak fisik. Menyentuh orangutan juga membuka peluang
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bagi orangutan untuk merampas barang Anda; ini dilakukan beberapa orangutan dengan keempat tangan dan kaki
mereka, biasanya untuk mencuri makanan atau benda lainnya. Seekor orangutan dewasa kira-kira sama kuatnya
dengan empat orang dewasa dan dapat menimbulkan cedera serius atau fatal bila orangutan merasa terancam,
terganggu atau kesal.
o Teropong mungkin berguna karena dapat menampilkan pemandangan orangutan secara jelas (close up)
dari jarak yang aman. Namun, pengunjung diharapkan menggunakan teropong bila orangutan dalam
keadaan santai dan menghentikan penggunaan alat tersebut bila orangutan kelihatan gelisah. Lensa
teropong yang diarahkan ke orangutan dapat terlihat sebagai “mata yang besar” sehingga kadang-kadang
hal ini membuat orangutan merasa tidak nyaman.
o Penggunaan kamera juga harus mengikuti pedoman yang sama seperti penggunaan teropong. Lensa
kamera sering kali lebih besar dari lensa teropong sehingga menyebabkan orangutan merasa terganggu.
Penggunaan flash pada saat berfoto juga dibatasi karena dapat mempengaruhi orangutan.
• Pengunjung dilarang memberi makanan kepada orangutan dalam keadaan apapun.
• Pengunjung tidak boleh dalam kondisi apapun bergerak ke atau berada pada suatu lokasi dengan posisi diantara
dua orangutan, terutama antara induk dengan anaknya atau antara orangutan jantan dengan lawan jenisnya. Induk
orangutan sangat melindungi anaknya dan dapat bertindak secara agresif bila merasa keselamatan anaknya terancam.
Orangutan jantan dapat berperilaku agresif dan mengancam, mengejar atau bahkan menyerang bila seseorang
mendekati pasangan mereka.
• Pengunjung atau pemandu tidak boleh memanggil-manggil orangutan atau dengan cara lain berupaya membujuk
mereka untuk merubah perilaku mereka. Panggilan atau bujukan pada orangutan dapat menimbulkan stres yang
dengan sendirinya akan menganggu perilaku alami mereka.
• Pengunjung harus menghindari gerakan-gerakan yang mendadak dan tidak boleh berusaha untuk mendapatkan
perhatian orangutan dengan cara melambaikan tangan dan sebagainya untuk alasan seperti yang disebutkan di atas.
Hal ini bukan saja menggangu perilaku orangutan, tetapi dapat membuat mereka marah dan menimbulkan ancaman
atau serangan yang lebih serius.

Suatu pemandangan biasa di lokasi wisata orangutan bekas-pemeliharaan, memperlihatkan kemungkinan perjumpaan yang agresif dan penularan penyakit. Foto oleh © Steve Unwin.
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• Pengunjung tidak boleh membuat suara ribut di dalam hutan dan harus berusaha untuk berbicara pelan-pelan. Suara
yang keras dapat ditafsirkan sebagai ancaman oleh orangutan dan sebagai reaksi terhadap hal ini, orangutan akan
melarikan diri atau balik mengancam.
o Bila orangutan mulai mengeluarkan suara keciut, mengeluarkan suara ribut dari tenggorokan, atau membuat
suara ‘raspberry’, mematahkan dan melempar ranting pohon, atau mengguncang pohon, ini merupakan
tanda-tanda orangutan sudah merasa terganggu dan menjadi agresif. Anda sebaiknya meninggalkan
orangutan itu dan membiarkannya sendiri.
Tanggung Jawab Pengunjung
• Pengunjung tidak boleh memasuki kawasan hutan jika merasa tidak sehat atau baru saja sembuh dari sakit dan / atau
diare. Setiap pengunjung memiliki tanggung jawab moral untuk melaporkan setiap gejala penyakit kepada pemandu
mereka sebelum masuk hutan. Berdekatan dengan orangutan pada saat Anda kurang sehat dapat menimbulkan
resiko penularan yang serius kepada mereka, yang dapat dengan mudah mengakibatkan kematian orangutan - dan
hal ini sudah pernah terjadi di masa lalu. Setiap orangutan yang tertular oleh manusia berpotensi menularkan penyakit
tersebut kepada orangutan lain juga.
o Pemandu memiliki wewenang untuk menolak pengunjung memasuki hutan apabila pemandu berkesimpulan
bahwa pengunjung tersebut kurang sehat untuk memasuki kawasan hutan.
• Pengunjung tidak boleh membawa makanan ke hutan. Bila perlu (untuk trek dengan jangka waktu lebih lama atau
dalam kasus tertentu), semua makanan harus dibawa oleh pemandu agar tersimpan dengan aman.
o Makan atau memperlihatkan makanan saat berada di dalam hutan meningkatkan resiko penularan penyakit dan
serangan orrangutan. Salah satu alasan utama orangutan mendekati dan menyerang manusia adalah untuk mencuri
makanan. Oleh sebab itu, memperlihatkan makanan merupakan tindakan provokasi utama. Bila makanan tidak dibawa
masuk, orangutan akan menyadari bahwa tidak ada alasan bagi mereka untuk menyerang dan ini akan menimbulkan
situasi yang lebih aman bagi SEMUA orangutan dan SEMUA pengunjung dan pemandu di masa yang akan datang.
• Pengunjung harus membawa semua sampah mereka pada saat keluar meninggalkan hutan.
o Ini termasuk kulit buah-buahan karena makanan yang terbuang nantinya akan menarik perhatian orangutan
dan memudahkan penularan penyakit.
o Yang terbaik adalah membawa sesedikit mungkin ke dalam hutan. Hanya yang perlu sekali yang dibawa
masuk ke hutan. Hal ini akan memperkecil peluang kerugian/kerusakan.
o Jangan merokok di dalam hutan. Anda TIDAK boleh merokok di depan orangutan.
• Jika pengunjung perlu buang air besar di dalam hutan, dia harus memastikan bahwa lokasinya jauh dari orangutan
dan bahwa lubang digali (minimal sedalam 30 cm) dan kemudian ditutupi. Bila memungkinkan, pengunjung harus
berupaya menunggu sampai keluar dari hutan.
Tanggung Jawab di Hutan
Seperti hutan tropis lainnya, Bukit Lawang dan kawasan sekitarnya merupakan habitat yang rumit dan beragam (dan terutama
rapuh). Sistem hutan secara keseluruhan merupakan jaringan spesies satwa dan tumbuhan dengan keseimbangan yang peka.
Banyak spesies sangat tergantung satu dengan yang lainnya. Oleh sebab itu para pengunjung diminta mematuhi panduan yang
sederhana ini:
• Pengunjung tidak boleh mengambil, merusak, atau merubah vegetasi di dalam hutan. Daun, bibit, dan kulit semuanya
memiliki peran di dalam ekosistem hutan dan tidak boleh di bawa keluar.
Setiap orang yang memasuki kawasan hutan bertanggung jawab untuk membantu memastikan kelangsungan hidup spesies
yang kritis ini dan habitatnya. Pengunjung harus melarang anggota lainnya dalam rombongan mereka termasuk para pemandu
yang berperilaku tidak sesuai dengan panduan ini, dan harus mengutarakan keberatan mereka dan melapor kepada kantor
taman nasional tentang aktivitas apa saja yang dapat membahayakan pengunjung atau orangutan.
Dengan bantuan dan kerjasama anda, orangutan dapat terus berkembang di Bukit Lawang sehingga pengunjung di masa yang akan
datang juga akan dapat terus menikmati dan menghargai satwa ini di habitat alam mereka di hutan.
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Lampiran II – Informasi tentang Masker Wajah/Masker Respirator N95
Masker wajah/Masker bedah vs. masker pernapasan (respirator) N95: Dokumen ini merekomendasikan agar semua pengunjung
termasuk staf, wisatawan dan peneliti, yang mendekat sampai jarak 10 meter atau kurang dari 10 meter dari kera besar liar mengenakan
respirator bedah N95. Berhubung masker yang beredar di pasaran terdiri dari berbagai jenis dengan sebutan yang berbeda seperti
masker wajah, masker bedah atau respirator, informasi berikut menjelaskan perbedaan jenis masker dan memberikan informasi
tambahan. Semua informasi ini disesuaikan dari bahan yang dihasilkan oleh jaringan kerja kesehatan manusia (CDC 2004; CDC
2006; Dreller dkk. 2006; FDA 2009) dan/atau disesuaikan dari rekomendasi para tenaga ahli kedokteran satwa kera besar (MGVP
2008; MGVP 2009).
Masker wajah: Masker wajah merupakan alat longgar, sekali pakai yang menciptakan penghalang antara mulut serta hidung
pemakai dengan potensi kontaminan di lingkungan terdekat. Masker wajah dapat dinamakan masker bedah, laser, isolasi, dan
prosedur perawatan gigi atau medis. Masker ini dibuat dengan ketebalan dan kemampuan yang berbeda untuk melindungi pemakai
dari kontak dengan cairan. Ciri-ciri ini juga mempengaruhi bagaimana pemakai dengan mudah dapat bernapas melalui masker dan
berapa baik masker melindungi pemakainya. Jika dipakai dengan benar, masker wajah bertujuan membantu menghambat partikel
besar droplet (lebih besar dari diameter 50-100μm), percikan, semprotan atau semburan yang mungkin mengandung agen infeksi
agar tidak sampai ke mulut dan hidung pemakainya. Masker wajah juga membantu mengurangi resiko penularan penyakit dari
sekresi pernafasan pemakai ke pihak lain. Walaupun masker wajah mungkin dapat memblokir secara efektif cipratan dan droplet
partikel-besar, masker ini tidak dirancang untuk menyaring atau memblokir partikel yang sangat kecil di udara yang dapat ditularkan
melalui batuk atau bersin. Masker wajah juga tidak memberikan perlindungan yang sempurna karena ada bagian yang longgar
antara permukaan masker dan wajah si pemakai.
Respirator N95: Meskipun kelihatannya mirip dengan masker wajah bagi orang awam, sebuah respirator N95 merupakan sebuah
alat pelindung pernafasan yang dirancang untuk dikenakan di wajah secara rapat dan menyaring partikel di udara secara efisien
termasuk partikel udara sangat kecil. Sebutan ‘N95’ mengartikan bahwa sesuai tes laboratorium, respirator ini menghambat paling
sedikit 95% dari partikel yang sangat kecil (kurang dari 10 μm), termasuk aerosol partikel kecil yang timbul secara langsung dari
batuk atau bersin. Masker dengan peringkat di atas N95, yaitu N99 atau N100, juga dapat diterima karena mampu menghambat
partikel dengan persentase yang lebih tinggi. Untuk mendapatkan hasil yang efektif, sebuah respirator N95 memerlukan ukuran
yang pas, ketat tapi nyaman dipakai di wajah pemakai, untuk menghadapi pemakainya untuk menjadi efektif. Tes ukuran yang pas
dapat dilakukan secara relatif mudah: saat menghirup udara, alat respirator harus kempis, dan saat mengeluarkan napas tidak boleh

Seorang Ranger (jagawana) mengenakan masker bedah berbentuk ‘paruh bebek’, Taman Nasional Virunga, DRC. Foto oleh © Christina Ellis.
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ada kebocoran di sekitar wajah. Jika dipakai dengan benar, kemampuan penyaringan alat respirator N95 lebih baik dari pada masker
wajah. Namun, alat respirator N95 yang dipasang dengan benar pun tidak dapat menghilangkan sepenuhnya risiko penularan
penyakit. Alat pernapasan (respirator) N95 tidak dirancang untuk anak-anak atau orang yang ditumbuhi rambut di wajah, karena
tidak dapat dipakai secara pas (rapat). Berhubung respirator N95 dapat dipakai secara lebih ketat pada wajah, respirator ini mungkin
memerlukan upaya lebih keras untuk bernapas dan ini harus dijelaskan kepada pemakainya sebelum digunakan. Beberapa orang
yang mengalami penyakit pernapasan, jantung atau kondisi medis lainnya yang kronis merasa lebih sulit untuk memakai masker
N95. Tetapi kegiatan wisata kera besar, terutama kegiatan yang membutuhkan hiking yang berat, mungkin tidak akan menarik
wisatawan seperti ini. Beberapa model N95 memiliki katup pernafasan yang mempermudah pernapasan keluar dan membantu
mengurangi akumulasi panas, meskipun harganya lebih mahal. Satu lagi jenis respirator N95 lainnya yang dinamakan respirator
“Duck-Bill” N95 memungkinkan lebih banyak ruang dan telah diuji oleh MGVP (MGVP 2008) untuk kenyamanan dan pengurangan
fogging (kekaburan) pada teropong dan kacamata.
Respirator ‘Bedah’ N95: Ada respirator N95 dijual untuk digunakan saat kegiatan pembangunan atau dalam menghadapi kondisi
berdebu lainnya untuk melindungi pemakai dari hirupan partikel berbahaya. Respirator bedah N95 disetujui untuk digunakan dalam
situasi medis dan memenuhi standar kinerja tambahan untuk masker wajah pembedahan, dan oleh karena itu ‘Respirator Bedah
N95’ direkomendasikan untuk wisata kera besar.
Sumber Informasi Masker: Informasi lebih lanjut mengenai jenis masker dan respirator yang disebutkan di atas dapat diperoleh
dari sejumlah situs informasi kesehatan masyarakat. Sebuah sumber yang bagus, termasuk gambar dari berbagai jenis masker,
dapat ditemukan di situs di bawah ini, yang juga menjelaskan secara rinci tentang host, patogen dan faktor lingkungan yang
mempengaruhi infektivitas sebuah partikel: http://www.flu.gov/professional/hospital/maskguidancehc.html
Pembuangan Masker dan Respirator Bekas Pakai: Masker dan respirator hanya boleh digunakan sekali. Masker atau respirator
bekas harus ditempatkan dalam kantong plastik dan dibawa keluar dari habitat kera besar atau kembali ke base camp dan dibuang
secara higienis - karena terbuat dari bahan kertas, sampah ini dapat dibakar. Anggota staf harus mencuci tangan atau menggunakan
pembersih tangan setelah memegang masker bekas.
Pengadaan Masker: Karena dokumen ini dijadikan sumber informasi global, ada kesulitan untuk menyajikan daftar pemasok masker.
Jaringan pendukung kedokteran hewan dan departemen kesehatan terkait diperkirakan dapat memberikan bimbingan tentang opsi
pengadaan masker di wilayah geografis masing-masing.
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